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RESUMO – O presente estudo tem como objetivo central avaliar o comportamento 

hidrodinâmico de um sistema de jardins filtrantes que estão sendo construídos na orla da Lagoa de 

Piratinga, Niterói/RJ, composto por um reservatório de sedimentação e três jardins filtrantes 

instalados em paralelo, conectados por uma rede de tubulações em PEAD. É utilizada ferramenta de 

modelagem matemática para simulação hidrodinâmica do sistema. A partir das informações 

topográficas do sistema, este foi subdividido em células de escoamento, que, interligadas entre si por 

equações hidráulicas, simulam o funcionamento dos jardins. Para conexão das células, foram 

utilizados tipos de ligações que representam escoamentos nas lagoas. As equações utilizadas em cada 

tipo de ligação são: Equação de Saint Venant sem os termos de inércia, para simular os escoamentos 

em superfície livre, Equação de Manning para o escoamento em galerias, Equação de Darcy para o 

escoamento em meio poroso, equações de orifício e vertedor para as singularidades hidráulicas. Os 

resultados mostram que, em sua situação limite, considerando a vazão de projeto máxima do vertedor, 

o sistema apresenta falha de operação. A modelagem hidrodinâmica do sistema mostrou-se uma 

ferramenta de grande importância para o melhor conhecimento do funcionamento de sistemas de 

tratamento do tipo Wetlands Construídos. 

ABSTRACT– The present study aims to evaluate the hydrodynamic behavior of a system of filtering 

gardens that are being built on the edge of Piratininga Lagoon, Niterói/RJ, composed of a 

sedimentation reservoir and three filtering gardens installed in parallel, connected by a network of 

PEAD pipes. A mathematical modeling tool is used for hydrodynamic simulation of the system. The 

system was subdivided into flow cells, which, interconnected by hydraulic equations, simulate the 

functioning of the gardens. For the cells connections, there were used types of connections 

representing the flows in the lagoon. The equations used in each type of connection are: Saint Venant 

equation without the inertia terms to simulate free surface flows, Manning equation for flow in the 

galleries, Darcy equation for runoff in porous medium, orifice equations and spillway for hydraulic 

singularities. The results show that, in its limit situation, considering the maximum design flow of the 

spillway, the system has operation failure. The hydrodynamic modeling of the system proved to be a 

tool of great importance for the best knowledge of the functioning of constructed wetlands systems. 
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INTRODUÇÂO 

O termo wetland designa um tipo de ecossistema natural que tem como característica 

permanecer alagado parcial ou totalmente, durante todo o ano. Com o avanço dos estudos acerca dos 

processos de melhoria da qualidade de água, a reprodução de algumas características desses 

ecossistemas, de forma controlada, se mostrou muito eficiente para o tratamento de efluentes (Salatti, 

2003). Esses sistemas, quando concebidos artificialmente através de técnicas de engenharia são 

conhecidos como wetlands construídos, e podem ser planejados com o objetivo de promover o 

tratamento de cargas poluentes provenientes de efluentes domésticos e industriais, bem como a 

recuperação ambiental e sanitária de rios e lagos, fazendo para isso o uso dos processos naturais 

desempenhados pela vegetação estabelecida nos filtros do sistema. Além disso, podem ser utilizados 

para amortecer as cheias resultantes de eventos de chuvas intensas, funcionando como bacias de 

retenção vegetadas. 

O objetivo desse estudo foi avaliar o comportamento hidráulico, por meio de modelagem 

hidrodinâmica, do sistema em implantação de Wetlands Construídos para tratamento da vazão de 

base do Rio Cafubá afluente da Lagoa de Piratininga, Niterói-RJ. 

ESTUDO DE CASO 

A Lagoa de Piratininga, situada em Niterói-RJ, devido ao processo de urbanização não 

planejado em seu entorno, apresenta um elevado grau de degradação da qualidade de suas águas e da 

qualidade ambiental das suas margens. Diante deste cenário, a Prefeitura Municipal de Niterói iniciou 

em 2017 ações para criação do Parque Orla Piratininga – POP – dentro do contexto do Programa PRO 

Sustentável, que através de diversas intervenções urbanísticas e de recuperação ambiental tem como 

objetivo principal a recuperação da Lagoa de Piratininga. A Figura 1 mostra a Lagoa de Piratininga e 

o POP em implantação. 

 

Figura 1 - Lagoa de Piratininga e POP em implantação. Fonte: Dos autores, 2022. 

Dentre as intervenções previstas, destaca-se o sistema de Wetlands construídos, chamados de 

Jardins Filtrantes, que tem como finalidade o tratamento da vazão de base dos afluentes da lagoa, os 
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Rios Cafubá, Arrozal e Jacaré (PRO Sustentável, s/d). Neste estudo foi analisado o sistema 

responsável pelo tratamento da vazão de base do Rio Cafubá, que tem por finalidade auxiliar no 

controle das cargas difusas produzidas na bacia contribuinte e na vazão residual de efluentes 

domésticos. 

O rio Cafubá, curso d’água afluente ao sistema, drena uma área total de 1,67km² e a sua bacia 

tem vazão média de longo termo de 0,10m³/s. Porém, com o intuito de permitir o tratamento também 

das cargas difusas provenientes dos primeiros instantes das precipitações, foi considerada 

inicialmente uma vazão de projeto máxima a ser drenada para o sistema de Jardins Filtrantes de 

0,20m³/s. O sistema descrito é apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2. Sistema de Jardins Filtrantes no Parque Orla Piratininga para tratamento da vazão de base do Rio Cafubá. 

O rio Cafubá é desviado em seu trecho final através de uma estrutura de vertimento, 

direcionando o escoamento fluvial de base. Limitado a 0,20m³/s, para um primeiro reservatório de 

sedimentação arrasado na cota -0,50m (IBGE), nomeado como D. Esse primeiro reservatório não 

possui preenchimento e tem como objetivo retirar do escoamento parte dos sedimentos carreados pelo 

rio, protegendo, assim, os jardins filtrantes. A saída de água do reservatório D é feita por meio de 

uma caixa vertedora, com crista na cota 0,60m. A partir dessa caixa, os escoamentos são distribuídos 

por uma rede de tubulações em PEAD (F300 e F 500mm) para três jardins filtrantes (reservatórios 

preenchidos com brita nº2). As águas escoam através desses jardins e são coletadas por tubulações 

em PEAD perfuradas, dotadas também de caixas vertedoras de segurança, instaladas no outro extremo 

do jardim, com cristas na cota 0,80m (IBGE). As águas filtradas são então direcionadas por outra rede 
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de tubulações em PEAD (F300 e F 500mm) até uma estrutura de descarga na Lagoa de Piratininga 

(CV-01), composta por uma série de tubos (7xF150) instalados com geratriz inferior na cota 0,60m 

(IBGE).  

METODOLOGIA 

Para avaliar o comportamento hidrodinâmico do sistema de Jardins Filtrantes foi utilizada 

modelagem matemática, com o auxílio do Modelo de Células de Escoamento – MODCEL (Miguez 

et al., 2017), desenvolvido na COPPE/UFRJ. O MODCEL é uma ferramenta robusta de modelagem 

hidráulico-hidrológica que parte da premissa que a natureza pode ser representada por 

compartimentos homogêneos, ou células, interligadas por equações hidráulicas clássicas, 

representativas do padrão de escoamento entre células vizinhas. O conceito de células foi inicialmente 

desenvolvido por Zanobetti e Lorgeré (1968) e consagrado por Cunge et al. (1980). 

A partir das informações topográficas o sistema foi subdividido em células de escoamento, que, 

interligadas entre si por equações hidráulicas, simulam o funcionamento dos jardins. A base de dados 

de modelagem do sistema foi montada com 1054 células de escoamento, representando o sistema de 

jardins, incluindo a bacia de sedimentação (144 células), os três jardins filtrantes (889 células), as 

redes afluente e efluente, assim como as caixas de passagem e a caixa vertedora (21 células).  

Para conexão das células, foram utilizados tipos de ligações que representam escoamentos sob 

superfície livre, em galerias, em meio poroso, através de orifícios e por vertedores. As equações 

utilizadas em cada tipo de ligação são: 

• superfície livre:  Equação de Saint Venant sem os termos de inércia 

• galerias: Equação de Manning 

• meio poroso: Equação de Darcy 

• orifícios:  Equação clássica do orifício 

• vertedores: Equação clássica do vertedor 

A divisão pode ser vista na Figura 3, onde também são indicados os tipos de ligação utilizados. 

As entradas e saídas dos jardins filtrantes, onde são previstos tubos em PEAD perfurados, foram 

representadas por meio de ligações tipo orifício, contabilizando a área aberta total nos trechos de 

tubulação que cruzam cada célula do jardim. A área aberta foi estimada com base na especificação 

técnica do tubo em PEAD Kananet, sendo de 473 cm²/m linear de tubo. 
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Figura 3. Esquema de divisão de células do sistema de jardins filtrantes, adotado na modelagem. 

 

Após a elaboração da divisão de células e da configuração do consequente esquema topológico, 

composto por uma matriz de células que define as suas posições relativas e ligações para fins de 

cálculo de escoamentos, foi montada a base de dados para entrada no modelo matemático, composta 

de: 

• Arquivo de Dados Iniciais, contendo as informações referentes ao arranjo geral das células 

e ao estado inicial de alagamento das células que compõem o sistema modelado. 

• Arquivo de Características das Células, com os dados específicos das células e suas ligações 

com as vizinhas. Entre eles cota, área e runoff médio. 

• Arquivos de Condições de Contorno, como função da rede hidrométrica disponível nos 

limites físicos estabelecidos para o modelo. Tais dados definem as condições de montante, 

hidrogramas de cheia de entrada no modelo, e as condições de jusante, associados a níveis 

d’água de controle na saída do sistema. Neste estudo, representa uma vazão constante de 

entrada no sistema, diferente para cada cenário simulado. 

A partir do modelo definido, foram simulados os diferentes cenários alterando a condição de 

contorno de vazão. Para todos os cenários, o nível d’água da Lagoa de Piratinga foi considerado sem 

influência sobre a saída do sistema de jardins filtrantes. 

CENARIOS SIMULADOS 

Considerando o sistema modelado foram realizadas simulações de 2 cenários: 
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• Cenário 1 → Captação de 0,20 m³/s no rio Cafubá e sistema implantado conforme projeto. 

• Cenário 2 → Captação de 0,20 m³/s no rio Cafubá e sistema implantado conforme projeto, 

considerando influência direta do lençol freático com nível d’água fixado em 0,25m (IBGE). 

O cenário 1 foi simulado durante 20 horas de operação, considerando o reservatório de 

sedimentos (D) com 0,50m de água no tempo inicial e os demais reservatórios (jardins D1, D2 e D3) 

completamente vazios. 

O cenário 2 também foi simulado por 20 horas, considerando, porém, o nível d’água do lençol 

freático (NALF) fixado na cota 0,25m. Este novo cenário pretende avaliar uma situação similar à 

encontrada em vistoria técnica, quando pôde ser observado o NALF no reservatório de sedimentos 

(D) e nas caixas de passagem da rede de drenagem. A profundidade do NALF atingiu cerca de metade 

da tubulação de saída do reservatório “D”, a qual está assentada na cota 0,00m e possui diâmetro de 

0,50m, de acordo com o projeto. Desta forma, estima-se que a cota do NALF tenha alcançado o valor 

absoluto de 0,25m.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Cenário 1 – Vazão de entrada de 200 L/s 

A entrada de uma vazão de 0,20 m³/s no sistema teve por objetivo avaliar o comportamento do 

sistema em seu limite máximo de operação, segundo o projeto hidráulico do vertedor de captação da 

vazão de base do rio Cafubá. O sistema apresenta níveis máximos de 1,92m em sua entrada, no Jardim 

D, e 0,72m em sua saída, na Caixa Vertedor (CV-01). O gráfico de cotagramas apresentado na Figura 

4, mostra a variação de níveis d’água logo na entrada (E) e imediatamente antes da saída (S) de cada 

um dos reservatórios (Jardins D, D1, D2 e D3). 

 

Figura 4. Cotagramas nos jardins de chuva, nos pontos de entrada (E) e de saída (S), considerando a entrada de uma 

vazão de 0,20 m³/s (Cenário C1). 
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O desnível de água entre os pontos de entrada e de saída dos jardins de chuva D1, D2 e D3 

ocorrem devido à perda de carga do escoamento através da brita (fluxo em meio poroso). O maior 

gradiente hidráulico (1,10 m), encontrado no jardim D1, se deve ao fato deste receber a maior 

contribuição, com uma vazão de 0,096 m³/s. Em seguida, o jardim D3 apresenta um gradiente 

hidráulico de 0,99 m, com uma vazão de 0,069 m³/s, e o jardim D2 apresenta um gradiente de 0,36 

m, com uma vazão de 0,054 m³/s. 

A análise do perfil longitudinal da rede de distribuição da água captada do rio Cafubá para os 

jardins filtrantes (rede afluente na Figura 2), mostra que há a falha do sistema para essa vazão de 

entrada (0,20 m³/s), indicada pela existência de níveis d’água superiores a 1,0m, que é a cota superior 

definida para as caixas de passagem, denominadas PVS na rede afluente. A Figura 5 apresenta o perfil 

longitudinal com os níveis d’água máximos alcançados na simulação do cenário. 

 

Figura 5. Perfil longitudinal da rede afluente aos jardins de chuva (D1, D2 e D3), indicando o nível d’água máximo 

(Nmáx) para a simulação do Cenário 1. As caixas de passagem (PVS) possuem 1,0m de altura. 

Na rede de saída do sistema (rede efluente na Figura 2), não há extravasamento nas caixas de 

passagem, denominadas PVL na rede efluente, havendo, porém, o funcionamento da rede sob pressão. 

Dessa forma, a linha de nível d’água máximo do perfil longitudinal da rede efluente apresentada na 

Figura 6, indica a linha de energia do escoamento. 

 

Figura 6. Perfil longitudinal da rede efluente aos jardins de chuva (D1, D2 e D3), indicando o nível d’água máximo 

(Nmáx) para a simulação do Cenário 1. As PVL são as caixas de passagem da rede efluente e a CV é a caixa vertedora. 
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Além dos níveis d’água máximos encontrados, foram avaliadas as velocidades de escoamento 

ao longo dos jardins filtrantes (D1, D2 e D3), assim como no reservatório de sedimentação (D). As 

velocidades avaliadas foram classificadas em uma escala qualitativa, de forma a representar os 

escoamentos preferenciais, após estabilização do fluxo no sistema, conforme observado na Figura 7. 

 
Figura 7. Mapa de velocidades de escoamento no sistema de jardins filtrantes, considerando a entrada de uma vazão de 

0,20 m³/s (Cenário C1). 

 

Cenário 2 – Vazão de entrada de 200 L/s e NALF alto 

Conforme apresentado, este cenário teve como objetivo avaliar a interferência do lençol freático 

no comportamento hidráulico do sistema, considerando-se uma cota de elevação do nível d’água de 

0,25m, estimada com base em vistoria técnica. A série de orifícios na saída do sistema é mantida, 

com geratriz inferior na cota 0,6m, conforme projeto original. Para avaliar um possível impacto no 

funcionamento do sistema, é considerada a captação menos favorável à operação, com vazão de 

0,20m³/s. 

O resultado da simulação mostra que o sistema apresenta níveis máximos de cerca de 1,93 m 

em sua entrada, no Jardim D, e 0,72 m em sua saída, na Caixa Vertedor (CV-01). O gráfico de 

cotagramas apresentado na Figura 8, mostra a variação de níveis d’água logo na entrada (E) e 

imediatamente antes da saída (S) de cada um dos reservatórios (Jardins D, D1, D2 e D3). Excetuando-

se o tempo de enchimento, que se apresenta um pouco mais curto, devido ao sistema iniciar a 

simulação já com um nível d’água em seu interior (0,25m), os valores de estabilização dos níveis ao 

final da simulação são os mesmos alcançados no Cenário 1, o qual não considerava influência do 
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lençol nos jardins, indicando que o afloramento da água subterrânea não afeta o comportamento 

hidráulico do sistema como um todo. 

 
Figura 8. Cotagramas nos jardins de chuva, nos pontos de entrada (E) e de saída (S), considerando a entrada de uma 

vazão de 0,20 m³/s (Cenário C2). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As simulações realizadas no presente estudo tiveram como objetivo principal, avaliar o 

comportamento hidrodinâmico do sistema de Wetlands construídos, denominados Jardins Filtrantes, 

responsável pelo tratamento da vazão de base do Rio Cafubá no município de Niterói - RJ, em termos 

de níveis d’água máximos alcançados para duas condições distintas, com e se influência do lençol 

freático.  

Os resultados obtidos mostram que, em sua situação limite inicialmente estabelecida, 

considerando a vazão de projeto máxima do vertedor de captação das águas do rio Cafubá (0,20 m³/s), 

o sistema apresentou saturação, com extravasamentos em toda a rede de distribuição das águas 

captadas (rede afluente). A análise dos resultados de velocidades de escoamento deve ser feita 

considerando-se as limitações do modelo adotado para as simulações hidrodinâmicas, que soluciona 

equações de escoamento unidimensionais. Assim, os valores absolutos de velocidade podem 

apresentar erros expressivos, devendo ser considerada uma análise comparativa, para avaliar os locais 

com maior e menor potencial de fluxo das águas.  

Outra limitação do método adotado refere-se a não consideração de escoamentos superficiais 

acima da camada de brita nos jardins filtrantes. Mesmo quando os níveis d’água superam a 

profundidade máxima do substrato filtrante (0,60 m), o modelo computa os escoamentos ocorrendo 

apenas através do meio poroso, sem conexão superficial. Isso acaba gerando níveis d’água superiores 

aos esperados em uma situação real. Porém, a análise conjunta dos cenários permite concluir que a 
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dificuldade de escoamento se dá tanto em decorrência da limitação de descarga do sistema definida 

pela cota mínima dos tubos de saída, instalados na Caixa Vertedora 01 na cota 0,60 m, quanto pela 

dificuldade de percolação da água através da brita nº 2. A cota de vertimento de saída na lagoa já 

implica no afogamento de toda a rede no interior do sistema, independente da vazão de entrada 

captada no rio Cafubá. A simulação do cenário 2 corrobora essa conclusão, indicando ainda a pouca 

influência do lençol no padrão de escoamentos, mantendo as vazões de passagem pelos jardins de 

chuva. Entretanto é importante ressaltar que, por falta de informações, não foram avaliadas possíveis 

variações no lençol freático e estas podem influenciar o funcionamento do sistema. Testes de 

permeabilidade do solo no entorno do sistema também podem melhorar a confiabilidade das respostas 

do último cenário, o qual considerou um solo com baixa permeabilidade (solo arenoso com presença 

de argila). Ressalta-se que não foram simuladas condições de afogamento da saída causado por 

elevação dos níveis da Lagoa de Piratininga, o que poderia trazer como consequência a elevação dos 

níveis d’água no interior do sistema. Como próximas etapas da pesquisa será monitorado o 

funcionamento das lagoas para validação do sistema de modelagem. 

A modelagem hidrodinâmica realizada mostrou-se uma ferramenta de grande importância para 

o melhor conhecimento do funcionamento de sistemas de tratamento do tipo Wetlands Construídos. 

Os resultados podem ser aplicados na otimização das características físicas de sistemas, bem como 

podem ser utilizados para promover melhorias operacionais. 
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