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RESUMO – Por muito tempo o custo computacional para a execução de modelos matemáticos foi 

uma preocupação, mas com o avanço da tecnologia, muitos modelos matemáticos passaram a ser 

viáveis, possibilitando um prognóstico de projetos de drenagem de forma muito mais ágil. A 

avaliação do funcionamento de redes de drenagem que podem sofrer influência dos escoamentos de 

jusante durante eventos que extrapolam o seu dimensionamento é um desafio constante em projetos 

de engenharia. Esse artigo apresenta a aplicação de um modelo hidrodinâmico Quasi-2D em 

multicamadas com módulo hidrológico acoplado para uma melhor representação dessa complexidade 

do comportamento de uma bacia urbana frente à ocorrência de chuvas intensas, ressaltando sua 

capacidade de representar tanto os escoamentos superficiais quanto os escoamentos nas redes de 

drenagem. 

ABSTRACT– For a long time the computational cost of mathematical modelling was an important 

issue, limiting its use. But with technology advances of the past few decades, many mathematical 

models became feasible, allowing the assessment of stormwater network design in a much more agile 

way. The evaluation of drainage systems that are influenced by downstream flows during events that 

extrapolate their design parameters is a constant challenge of engineering. This paper presents the 

application of a quasi-2D hydrodynamic multilayer model with coupled hydrological module for a 

better representation of the complexity of the behavior of an urban basin during the occurrence of a 

storm, highlighting its capacity to represent both surface runoff and flows in drainage ducts. 

Palavras-Chave – Modelagem em multicamadas; avaliação de rede de drenagem; MODCEL. 
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INTRODUÇÃO 

As redes de drenagem e de esgoto desempenham um papel primordial nas cidades modernas, 

ao transportar o escoamento superficial durante eventos de tempestade (Chang et al., 2015). Para o 

dimensionamento dos sistemas de drenagem pluvial, são realizadas estimativas hidrológicas e 

cálculos hidráulicos simplificados, baseados no Método Racional e na formulação de Manning, 

respectivamente. Essa concepção de dimensionamento do sistema é válida por uma série de 

simplificações que são assumidas, como por exemplo, a ocorrência do escoamento sob regime 

permanente e uniforme, sem as quais, os resultados passam a apresentar valores questionáveis. De 

forma geral, a metodologia utilizada tende a superestimar as dimensões mínimas da rede, mesmo 

havendo uso de parâmetros para suavizar essa tendência. No entanto, em casos onde o sistema de 

drenagem pluvial sofre efeitos de remanso, a hipótese de escoamento uniforme não é válida e, assim, 

não é indicado o uso direto da equação de Manning. Dessa forma, recomenda-se o uso de um sistema 

de modelagem hidrodinâmica.  

Esse artigo vem apresentar uma proposta de uso de modelagem quasi-2D em multicamadas 

para a avaliação de rede de drenagem que deságua no canal de interligação entre duas lagoas de 

Niterói e, portanto, está sujeito à influência dos níveis d’água das lagoas. O uso de modelos 

multicamadas para avaliar redes de drenagem sob a ocorrência de chuvas intensas permite representar 

a interação entre o escoamento sobre as ruas e o escoamento nas redes de drenagem subterrânea, 

simulando uma situação mais próxima da realidade e fornecendo resultados mais precisos (Nasello e 

Tucciarelli, 2005). Para desenvolvimento do estudo, foi utilizado o MODCEL, ferramenta de 

modelagem matemática para apoio às simulações hidrológico-hidrodinâmicas, necessárias para a 

avaliação hidráulica do sistema sob chuvas intensas. Foi avaliada a influência dos níveis da lagoa na 

rede, a fim de identificar os trechos mais críticos, onde pode ser necessária alguma intervenção. 

ÁREA DE ESTUDO 

O projeto de drenagem pluvial a ser avaliado compreende uma rede de galerias retangulares em 

concreto sob a Estrada Francisco da Cruz Nunes, onde será o novo corredor do BRT (Bus Rapid 

Transit) Transoceânica. A Figura 1 apresenta o traçado da rede de galerias que compõem o sistema 

de drenagem projetado e o traçado de parte da galeria existente. A rede de drenagem a ser avaliada 

deságua em uma galeria na Avenida Almirante Tamandaré que, por sua vez, vem a desaguar no canal 

de interligação entre as lagoas de Piratininga e Itaipu. 
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Figura 1 - Traçado da rede de galerias do sistema de drenagem do canal de Santo Antônio. 

METODOLOGIA 

A proximidade da rede com a lagoa e as cotas baixas de implantação indicam um potencial 

efeito dos níveis d’água da lagoa sobre os escoamentos na galeria. Dessa forma, optou-se pelo uso do 

MODCEL, desenvolvido na COPPE/UFRJ, que é uma ferramenta de modelagem hidrológico-

hidrodinâmica Quasi-2D em multicamadas. É utilizado para a análise de eventos de chuvas intensas 

em bacias urbanas ou rurais, integrando corpos hídricos sujeitos a extravasamentos e redes de 

drenagem pluvial com o escoamento sobre as planícies (Miguez, 2001; Mascarenhas & Miguez, 2002; 

Silva et al, 2017; Miguez et al, 2017). A escolha desse modelo também tem por objetivo a avaliação 

de possíveis pontos de acúmulo de água nas ruas, que podem demandar especial atenção para a correta 

previsão de dispositivos de captação das águas escoadas superficialmente e seu encaminhamento para 

a rede subterrânea. O estudo foi dividido em duas etapas: estudos hidrológicos e estudos hidráulicos.  
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Estudos Hidrológicos 

O objetivo desta etapa é definir os padrões de chuvas intensas na bacia de contribuição, onde 

está projetada a instalação do sistema de drenagem, considerando um evento pluviométrico com 

tempo de recorrência (TR) pré-definido. Para o presente caso, é utilizado o TR de 10 anos, indicado 

para elaboração de projetos de sistemas de microdrenagem urbana (Rio de Janeiro, 2010). 

As informações físicas foram obtidas por meio de imagens de satélite do software Google Earth, 

Modelo Digital de Elevação (MDT) da cidade de Niterói, além de ortofotos do IBGE. O tempo de 

concentração da bacia em análise foi estimado a partir do tempo de percurso da água através da galeria 

projetada mais o tempo de equilíbrio da bacia de encosta mais de montante, calculado com uso da 

equação de George Ribeiro (Miguez et al, 2016, p. 33), resultando em um tempo de concentração de 

33,04 min. A fim de garantir uma precipitação crítica, foi adotada uma duração de 90 minutos para a 

chuva de projeto, subdivida em 18 intervalos iguais de 5 minutos, garantindo intervalos de chuva com 

intensidade crítica para todos os trechos do sistema. A chuva de projeto correspondente ao tempo de 

recorrência de 10 anos foi estimada através da relação intensidade x duração x frequência (IDF) de 

Niterói apresentada no estudo “Chuvas Intensas no Brasil” (Pfafstetter, 1982). As alturas totais da 

chuva de projeto calculada estão apresentadas no hietograma da Figura 3.  

 

Figura 2 - Hietograma de projeto para TR 10 anos. 

A Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta uma imagem de satélite da região, 

com delimitação das bacias e topografia da região, apresentando os dados físicos utilizados para 

obtenção do tempo de equilíbrio, considerando a sub-bacia mais a montante. 

 



  

     

XII Encontro Nacional de Águas Urbanas  

 

5 

 

Figura 3 - Delimitação da bacia do canal de Santo Antônio, com destaque para a sub-bacia mais a montante, utilizada 

para estimativa do tempo de equilíbrio. 

Estudos Hidráulicos 

Nesse item é apresentada a etapa de modelagem utilizada para avaliação do funcionamento 

hidrodinâmico da bacia do sistema de drenagem em análise. Os estudos hidrodinâmicos são 

conduzidos com auxílio do MODCEL, o qual possui também um módulo hidrológico acoplado, 

responsável pela simulação dos processos envolvidos na transformação da chuva em vazão. 

Para modelagem, foi considerada a implementação do projeto de drenagem elaborado para a 

região. O diagnóstico realizado a partir da simulação hidrodinâmica do sistema possibilita a análise 

do funcionamento hidráulico das galerias projetadas, identificando os níveis d’água e velocidades 

máximos alcançados nos diferentes trechos da rede durante um evento de cheia. O modelo projetado 

contém 63 células representativas da rede de drenagem projetada, 4 células da rede de drenagem 

existente e de seu lançamento no canal das lagoas de Piratininga e Itaipu, além de 94 células de 

superfície, representando a área urbana e as encostas ao seu redor. O desenho das células do modelo 

sobrepostas à imagem de satélite da região pode ser observado na Figura 4. 
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Figura 4 - Divisão de células da bacia do canal de Santo Antônio para modelagem hidrodinâmica. 

Após definição da divisão de células, foi montada a base de dados para entrada no modelo 

matemático e definidos os cenários de simulação, para avaliação do funcionamento da rede de 

drenagem projetada. Foram consideradas duas condições de nível d’água na lagoa de Piratininga. 

Para uma condição de nível d’água normal na lagoa, foi considerada a cota de 0,08m (Datum Imbituba 

do IBGE), relativa ao nível d’água médio em um mês típico (Rosman, 2013). Com o objetivo de 

avaliar um evento em condições extremas, foi considerado nível d’água da lagoa de Piratininga em 

1,00m. Tal valor foi estimado em observações visuais de vídeos feitos após as chuvas de 04/2010, 

quando ocorreram extravasamentos ao longo dos limites da lagoa. 

RESULTADOS 

Para avaliação do comportamento do sistema de drenagem do canal de Santo Antônio, foram 

analisadas as respostas da modelagem matemática referentes aos níveis d’água, vazões e velocidades 

nos trechos da rede projetada, para cada Poço de Visita (PV) do sistema, apresentados na Figura 5. 

Os resultados serão apresentados por cenário. 
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Figura 5 - Localização dos PVs utilizados na avaliação hidráulica da rede de drenagem projetada. 

Cenário 1 – C1 – Chuva TR10 anos e NA da Lagoa em 0,08m  

Neste cenário, que simula uma condição de projeto com restrição mínima imposta pela Lagoa 

de Piratininga, os resultados mostram a forte influência dos escoamentos de cheia na rede de galeria 

existente, que drena a parte mais baixa da bacia, ao sul do eixo de implantação do BRT. 

A bacia de drenagem da rede existente possui uma grande área de contribuição, gerando uma 

cheia semelhante à cheia da rede projetada. Assim, mesmo com o nível d’água da lagoa baixo, a vazão 

de cheia dessa bacia afluente ao trecho final da galeria existente, onde são lançadas as águas da rede 

projetada, resulta em um nível d’água alto o suficiente para influenciar os escoamentos para montante. 

Esse padrão de resposta pode ser observado no perfil longitudinal da rede de drenagem projetada 

Figura 6, desde o PV01 até o lançamento na rede existente (PV52) e o trecho final da rede existente 

até o deságue na lagoa. 



  

     

XII Encontro Nacional de Águas Urbanas  

 

8 

 

Figura 6 - Perfil longitudinal da rede principal de drenagem do canal de Santo Antônio, com linha d’água resultantes da 

chuva com TR10 anos e nível d’água da lagoa de Piratininga em 0,08m (IBGE). 

A observação dos resultados de níveis d’água nos diversos PVs da rede de drenagem projetada 

mostra que não há sobrecarga das galerias, havendo apenas o enchimento completo da galeria após o 

PV52, já no trecho existente. Tal sobrecarga ocorre devido à confluência das redes e à proximidade 

com o deságue na lagoa, que condiciona o perfil de linha d’água na rede, implantada em cota inferior 

ao nível d’água médio da lagoa. Adicionalmente à avaliação dos níveis d’água máximos, foram 

avaliadas as velocidades máximas alcançadas em cada trecho. Conforme indicação das diretrizes de 

projeto da Fundação Rio-Águas, as velocidades devem ficar entre 0,5 e 5,0 m/s (Rio de Janeiro, 2010). 

Os resultados mostram três trechos do sistema com velocidades superiores à máxima indicada. 

Cenário 2 – C2 – Chuva TR10 anos e NA da Lagoa em 1,00m  

Esse cenário foi elaborado com o objetivo de avaliar a ocorrência de uma tempestade em uma 

situação de nível alto na lagoa de Piratininga, adotando-se o valor de 1,00m como representativo de 

uma situação extrema. A resposta desse cenário pode ser observada no perfil da rede (Figura 7). O 

trecho final passa a trabalhar afogado, sendo sua linha d’água apresentada acima da cota de teto da 

galeria, representativa da linha de energia do escoamento sob pressão. Apesar do efeito de remanso 

ocasionar uma sobrelevação dos níveis d’água logo a montante da rede existente, o enchimento 

máximo não ultrapassa o limite máximo de 90% da seção transversal para galerias retangulares (Rio 

de Janeiro, 2010). A partir do PV-43 não há mais alteração no nível d’água. Não há sobrecarga em 

nenhum dos trechos afluentes à rede principal, com leve influência do remanso da lagoa no ramal 

afluente ao PV-34. Os resultados de velocidade mostram a influência do remanso da lagoa sobre as 

vazões, com escoamento no trecho final dificultado pelo nível d’água de jusante alto. Nesse cenário, 

não há trechos na rede principal com velocidades acima do limite de 5,0m/s. 
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Figura 7 - Perfil longitudinal da rede de drenagem principal do canal de Santo Antônio, com linha d’água resultante de 

uma chuva com 10 anos de tempo de recorrência e nível d’água na lagoa de Piratininga em 1,00 metro. 

CONCLUSÕES 

A avaliação de redes de microdrenagem permite indicar os trechos hidraulicamente mais 

críticos, permitindo a proposição de medidas e intervenções que visam reduzir as possibilidades de 

falha do sistema durante a ocorrência de chuvas intensas. Ainda há a possibilidade de avaliar o 

funcionamento de sistemas de drenagem frente aos possíveis impactos das mudanças climáticas, 

como o aumento da intensidade de chuvas extremas e a sobrelevação do nível médio do mar, variáveis 

altamente críticas para cidades com a geografia típica do Rio de Janeiro, localizado em região 

costeira, com extensas planícies de baixada e cercado de montanhas de alta declividade. Essa 

avaliação de cenários futuros possibilita a proposição de medidas adaptativas para viabilizar a 

continuidade da operação do sistema em condições adversas, indo de encontro à formação de cidades 

mais resilientes. De forma geral, os resultados das simulações hidrodinâmicas, divididas em dois 

cenários, indicam que o sistema funciona mesmo sob condições críticas de controle de nível d’água 

imposto pela cheia das lagoas. A situação de escoamento com velocidades acima do limite é 

observada em todos os cenários simulados. Tais velocidades ocorrem devido à existência de degraus 

nos PVs que recebem a vazão. Possíveis ações para reduzir velocidade altas podem ser tomadas pela 

redução da declividade ou adoção de material mais resistente. Durante a elaboração do estudo, foi 

observada uma maior vulnerabilidade no trecho da rede principal próximo ao PV-24, que apresenta 

alta concentração de água, por ser um ponto baixo na via. Nesse ponto, é indicada uma especial 

atenção na implantação de estruturas de captação dos escoamentos superficiais (bocas de lobo ou 

caixas-ralo), de forma a evitar a formação de possíveis bolsões de água durante chuvas intensas. O 

presente trabalho mostra as vantagens em se adotar um sistema de modelagem Quasi-2D em 
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multicamadas, que permite, além da avaliação dos escoamentos superficiais que ocorrem na planície 

em diversas direções, a consideração dos escoamentos em canais e no interior de galerias. 

Adicionalmente, a utilização das equações hidrodinâmicas de Saint-Venant torna o modelo válido 

para uma maior diversidade de cenários de escoamento, como a influência de remanso e declividades 

de fundo muito baixas. 
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