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RESUMO – Macrodrenagem de regiões costeiras possuem especificidades relacionadas às baixas 

declividades dos talvegues e influência da variação da maré a jusante. Desta forma, faz-se necessária 

uma abordagem que as considere durante a condução de estudos para avaliação do desempenho da 

rede de macrodrenagem destas zonas, para o controle dos riscos de inundações. Dentro deste contexto, 

propõe-se uma metodologia que combina condições extremas de chuva e maré de modo que suas 

probabilidades associadas resultem 1%. O método foi aplicado na bacia do Guaramar, situada na 

cidade de Praia grande, litoral paulista. Foram realizadas simulações utilizando o modelo PCSWMM 

Professional 2D. A bacia é marcada pela existência de um dique que protege parte da bacia, atuando 

em conjunto com comportas tipo flap, que controlam o fluxo entre o estuário e a rede de 

macrodrenagem. Para os canais não protegidos pelo dique, portanto diretamente influenciados pela 

maré, os resultados apontaram envoltórias máximas distintas para diferentes combinações de chuva 

e maré, ressaltando a importância de considerar ambas em conjunto. Apesar das limitações de alguns 

dados e da modelagem, verificou-se que a presença das comportas é fundamental para o 

funcionamento do dique, mantendo a rede de macrodrenagem livre para amortecer ondas de cheia. 

 

ABSTRACT– Coastal region drainage has specificities related to flat slopes and downstream tidal 

influence. Therefore, a approach that considers both during performance assessment regarding flood 

risk control is necessary. Within this scenario, it is proposed a methodology that combines extreme 

conditions of rain and tide, resulting in 1% of associated probability. This method was applied in 

Guaramar basin, located at Praia Grande city, coast of São Paulo state. Computational simulations 

were carried out using PCSWMM Professional 2D. A remarkable note is the existence of a levee that 

protects part of the basin, acting together with flap gates that control the flow between the estuary 

and the drainage. The channels directly influenced by tide levels, thus not protected by the levee, 

results pointed out different maximum water levels among distinct flow and tide combinations, 

emphasizing the importance of considering both combined. Despite the limitations of some data and 

the model, it was possible to verify that the presence of the sluice is important for the effectiveness 

of the levee and ensuring that the system will be free to alleviate the extreme flow events.  
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INTRODUÇÃO 

Sistemas costeiros de macrodrenagem são caracterizados por baixas declividades e pela influência 

dos níveis de maré em sua extremidade de jusante (Miguez et al). Deste modo, faz-se necessária uma 

abordagem que considere de maneira satisfatória tais particularidades na avaliação da capacidade do 

sistema e para pré-dimensionamentos hidráulico de estruturas hidráulicas, desde canais a diques e 

comportas. 

A utilização de comportas para controle da influência do nível de maré sobre a rede de 

macrodrenagem de ocupações antrópicas é fato comum em diversas regiões do planeta. No entanto, 

em países como o Brasil há uma escassez de estudos locais a esse respeito. Tal temática tem se tornado 

relevante desde o aumento da demanda por diques e polderes para redução de risco de inundações em 

áreas densamente ocupadas, juntamente com a potencial elevação do nível do mar devido às 

mudanças climáticas. Em razão destes processos, a frequência da utilização deste tipo de dispositivo 

de controle de fluxo adaptados às condições locais também é crescente (Baptista et al, 2005). 

O objetivo desde artigo é apresentar um método de avaliação da performance de sistemas de 

macrodrenagem no controle de inundações de regiões costeiras sob a influência da hidrologia tropical 

caracterizada por eventos de alta intensidade e baixa duração, combinado com diferentes níveis de 

maré. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A avaliação desempenho do sistema de macrodrenagem baseia-se na aplicação de modelo matemático 

de simulação hidrodinâmica com condições de contorno de jusante (maré) e montante (hidrogramas 

de cheia) cujas probabilidades de recorrência associadas sejam de 1%, valor recomendado por 

diversos manuais de drenagem. Esta combinação parte da premissa que ambos os eventos são 

totalmente independentes, sendo a probabilidade associada do cenário um produto simples das 

probabilidades dos eventos de chuva e maré. A premissa supracitada não é fidedigna com a realidade, 

porém é razoável assumi-la por estar a favor da segurança (Alfredini, 2007). 

Área de Estudo 
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O método proposto foi aplicado na bacia do Guaramar, área urbana localizada na cidade de Praia 

Grande, no litoral paulista, região sudeste do Brasil. A bacia do Guaramar enfrenta problemas de 

inundações devido à urbanização e pela influência direta e incontrolada da ligação da drenagem com 

o estuário. A área é marcada pela presença de um dique linear no limite nordeste da bacia, que 

atualmente tem seu desempenho prejudicado pela ausência de comportas que controlem o fluxo entre 

os lados leste e oeste da rede de drenagem. A Figura 1 apresenta a caracterização da área de estudo. 

 

Figura 1 - Caracterização da área de estudo (fonte: adaptado de PMPG, 2015) 

Modelagem 
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Utilizou-se o Software PCSWMM Professional 2D para realização das simulações que visam 

verificar a capacidade da rede de macrodrenagem de veicular ondas de cheia e de controlar a entrada 

da maré na metade leste da rede de drenagem visando reduzir o risco de inundações. Este modelo 

possui uma ferramenta específica para simular comportas tipo flap, que restringe o fluxo a apenas um 

sentido do escoamento (Rossman, 2010). Deste modo, evita-se o fluxo de água das marés para dentro 

do sistema de drenagem, conservando sua capacidade máxima para receber e transportar cheias de 

eventos críticos de chuva. Considerou-se a instalação de 4 válvulas tipo flap de diâmetro 0,8m cada. 

Dentre os dados de entrada do modelo, a geometria da rede de drenagem foi obtida por levantamento 

de campo. A geração de áreas potencialmente inundáveis contou com um modelo digital de terreno 

com resolução de 1m, obtido de uma nuvem de pontos com precisão de 0,1m. Atribuiu-se períodos 

de retornos para chuva e maré por meio de estudo estatístico de séries observadas (PMPG, 2015) e, 

da mesma forma, foi adotada a duração de 3h para a chuva crítica da bacia.  

As vazões resultantes foram determinadas pela rotina chuva-vazão do próprio modelo para 

caracterizar o escoamento da onda de cheia. As análises foram conduzidas considerando cenários cuja 

combinação dos períodos de retorno entre chuva e maré resultasse em 100 anos, para eventos 

totalmente independentes, tendo como indicadores o nível d’água e as áreas potencialmente 

inundáveis.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A bacia analisada possui duas áreas distintas: a região leste protegida pelo dique com fluxo controlado 

pelas comportas, formadas pelos canais Guaramar, Praião, Barroso e dos japoneses; e a região oeste 

diretamente influenciada pelo nível de maré, formada pelos canais DER, Vila Sônia e marginais. 

O lado oeste da bacia apresentou o canal Vila Sônia como ponto crítico, sendo possível verificar a 

diferença entre a envoltória máxima dos níveis d’água para cenários de combinação chuva-maré 

TR100 anos. Cenários com chuva de maior período de retorno em relação à maré resultaram em níveis 

mais elevados a montante, enquanto os níveis a jusante ficaram mais elevados em cenários cuja maré 

tinha maior período de retorno. A Figura 2 apresenta a os níveis máximos para 3 combinações 

diferentes entre chuva-maré. 
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Figura 2 - Níveis máximos para cenários de simulação - Canal Vila Sônia (fonte: adaptado de PMPG, 2015) 

O lado leste da bacia, marcado pela existência de um dique de proteção, teve seu foco voltado para 

as mencionadas comportas de controle de fluxo entre o estuário e a rede de macrodrenagem, uma vez 

que sem as mesmas toda a estrutura do dique perde a funcionalidade. Neste caso, com a ausência das 

comportas, apenas períodos de maré alta podem atingir ocupações em zonas de baixio, mesmo sem a 

ocorrência simultânea de evento de chuva. A Figura 3 mostra a área potencialmente atingida pelo 

nível de maré de TR10 anos (1,4m) sem precipitação, cota mínima do dique. 
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Figura 3 - Área potencialmente inundada pela maré de 1,4m sem ocorrência de chuva (fonte: adaptado de PMPG, 2015) 

Obviamente, se apenas um evento isolado de sizígia pode causar impactos na bacia considerando a 

ausência das comportas, sua presença mostra-se indispensável no desempenho da rede de 

macrodrenagem e dos diques.  

Tratando-se de um modelo 1D representando uma região consideravelmente plana, a delimitação das 

áreas potencialmente inundáveis perde precisão principalmente em pontos de cotas baixas e áreas de 

mangue. No entanto, as zonas de interesse do estudo, urbanizadas e em elevações mais altas podem 

ser representadas satisfatoriamente. Outra limitação do modelo é relativa à operação das comportas 

flap. A perda de energia na válvula não é considerada através de equacionamento específico que 

considere o afogamento por jusante, sendo necessária a introdução, pelo usuário, de uma curva de 

descarga dependente apenas do nível de montante. Deste modo, quando da ocorrência de eventos 
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extremos de chuva simultâneo a uma sizígia, sua operação real é representada de forma limitada uma 

vez que a influência do nível de jusante não pode ser considerada, sendo esta uma limitação do modelo 

empregado. 

 

CONCLUSÕES 

Regiões costeiras cuja macrodrenagem é influenciada pelo nível de maré são casos específicos no 

que tange a drenagem urbana, sendo necessário uma abordagem holística dos fenômenos de chuva e 

maré e suas combinações. Como evidenciado no exemplo deste estudo, o canal Vila Sônia, cenários 

de mesmo período de retorno podem apresentar envoltórias máximas distintas entre jusante e 

montante, mostrando a importância de analises combinadas para melhor subsidiar ações no controle 

de riscos de inundações. 

Apesar das limitações de alguns dados e da modelagem, foi possível verificar que a utilização de 

válvulas de controle de fluxo é fundamental para efetividade do dique e a consequente redução do 

risco de inundação na parte leste da bacia. O volume compreendido pelo sistema de macrodrenagem 

também é significante, uma vez que a declividade dos corpos d’água é praticamente horizontal. As 

simulações mostraram que as comportas garantem que a rede estará livre para amortecer a vazão 

referente a precipitações extremas, ou mesmo para eventos tropicais típicos, de alta intensidade e 

baixa duração, combinados com níveis elevados de maré. Atenção especial deve ser dada ao limitante 

do modelo, que exige a aproximação das reais condições de escoamento no caso das válvulas de 

controle. 
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