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1. INTRODUÇÃO 

No processo de planejamento urbano brasileiro, os pequenos cursos d’água ainda são poucos 

considerados ou até mesmo negligenciados. Verifica-se que o incremento do escoamento superficial 

originado pela impermeabilização do solo não é levado em consideração, e a cada ano os 

alagamentos vão ficando piores. 

O poder público municipal através do zoneamento urbano, instrumento urbanístico utilizado 

nos planos diretores, define de forma funcionalista, diretrizes diferenciadas para o uso e a ocupação 

do solo que devem atuar em consonância com a política urbana municipal. Nele, a cidade é dividida 

em diferentes zonas que combinam tipologias diferentes de uso.  

As zonas normalmente diferenciam-se em termos de adensamento dos lotes (pela 

regulamentação do percentual máximo da área dos terrenos que pode ser edificada e percentual de 

solo natural, do número de andares das edificações ou da área máxima construída). Ao se definir o 

percentual de solo natural a ser mantido, o município conta que uma parte das águas da chuva seja 

absorvida e a outra escoe.  



 

Desse modo, este estudo embasado em resultados de simulação hidrológica, discute os 

impactos do percentual de solo natural conforme determinação de zoneamento à capacidade 

hidráulica da rede de macrodrenagem tendo como objeto de estudo, a bacia hidrográfica do rio 

Arrombados, localizada no municio do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco – Brasil.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

   A bacia do rio Arrombados possui características gerais do litoral pernambucano com 

precipitação média anual da ordem de 2.300mm e temperatura média anual de 25ºC (APAC, 2013).  

Geomorfologicamente classificada como uma bacia do tipo exorreica, com drenagem consequente, 

com apenas um curso hídrico de regime perene com 3,0 Km de extensão e foz vertendo ao mar. Seu 

tempo de concentração (Tc) total estimado de aproximadamente 56 minutos conforme fórmula de 

George Ribeiro.  

 Admite-se para esta bacia, área total de 2,47 km² sendo esta, dividida segundo zoneamento 

em três zonas e para cada área, pré-fixado valor de Taxa de Solo Natural (TSN) a ser mantido em 

cada lote, sendo: Zona de Preservação Ecológica (Suape), área de 0,45 km², 100% de TSN; Zona de 

Expansão Residencial, área de 1,23 km², 40% de TSN e Zona Urbana Residencial III, área de 

0,783km², também com 40% de TSN (Figura 01). 

Para conhecimento do comportamento hidrológico da bacia, além dos dados acima citados, 

utilizam-se dados fluviométricos, de marés e topográficos, além de dois programas computacionais: 

Sistema Hidro-Flu - versão 2.0 (2007) e Modelo Matemático de Células de Escoamento para bacias 

urbanas – MODCEL (MIGUEZ, 2001). Para cálculo da vazão de projeto, o evento de chuva intensa 

adotado com duração (d) de 30 minutos e tempo de retorno (tr) de 25 anos é obtido a partir da 

aplicação de dados na equação de chuvas intensas do município do Recife elaborada por Souza 

(2014).  



 

 

Figura 01: Zonas de ocupação determinadas pelo Plano Diretor Municipal na qual está inserida a bacia do 

rio Arrombados no município do Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco). 

Fonte: Fraga, 2013. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A partir da simulação do referido cenário, observa-se que o trecho do rio a montante da 

bacia consegue receber toda a vazão gerada nas zonas superiores, no entanto no trecho de jusante, o 

acréscimo de água que vem escoando da parte superior da bacia juntamente com a vazão gerada na 

zona inferior, ocasiona no baixo curso, o transbordamento da calha e alagamento de suas áreas 

marginais (Figura 02). 

Fraga (2013) cita que as características da urbanização residencial brasileira, com lotes 

pequenos e intensamente urbanizados, tende a ampliar ainda mais o volume do escoamento 

superficial e a dificultar seu controle. Em muitas cidades existem leis e decretos municipais que 

aconselham o uso e a ocupação do solo e até o crescimento da cidade levando em conta também as 

águas urbanas (precipitações, riachos, rios, lençol freático). 



 

 

Figura 02: Células com níveis de inundação máxima para o cenário proposto 

 Fonte: Fraga, 2013. 

4. CONCLUSÃO 

As características hidrológicas da bacia em que se insere o lote devem ser elemento 

determinante para o zoneamento do solo urbano. As inundações provocadas pelos eventos 

hidrológicos mais intensos indicam o despreparo social para enfrentar tais ocorrências, mas também 

a falta de cuidado na elaboração e na fiscalização do processo de ordenação urbana e territorial. 
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