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RESUMO 

O intenso processo de urbanização, que ocorreu de forma quase totalmente não planejada no 

Brasil, acarretou sérios problemas de infra estrutura nas cidades. É possível sentir as 

consequências disso em todas as esferas referentes ao gerenciamento de recursos hídricos. No 

que diz respeito à drenagem pluvial urbana,  os eventos de enchente são agravados, 

principalmente, pela ocupação irregular das margens de rios, pavimentação das ruas e 

acúmulo de lixo nas vias. No Brasil, em 2011, cerca de 2,5 milhões de pessoas foram afetadas 

por estes episódios de inundação, chegando a 900 o número de mortes registrado, além dos 

prejuízos financeiros que chegam a um bilhão de dólares.  

Em Juiz de Fora, a ocupação urbana se deu seguindo as margens dos principais rios e córregos 

da região, o que acabou por potencializar os episódios de inundação que impactam a 

população. No bairro do São Pedro, a população residente já toma medidas próprias para se 

prevenir contra os danos provocados pela recorrência destes desastres. A canalização de um 

trecho do Córrego do São Pedro, para viabilização da obra da BR440, trouxe muita 

especulação e polêmica em torno dos impactos que seriam sentidos nesta bacia hidrográfica. 

Desta forma, buscou-se analisar se o dimensionamento do córrego foi feito da forma mais 

adequada possível. Com auxílio da ferramenta de modelagem HEC-RAS, foi possível analisar 

a configuração de escoamento ao longo do canal retangular revestido em concreto, de acordo 

com diferentes cenários de vazão máxima. Percebeu-se que o acúmulo de água no canal se dá 

de forma mais crítica no seu ponto de jusante, devido à elevada perda de carga localizada, por 

contração de área, neste trecho. No entanto, a análise em conjunto com outros trabalhos, 

permitiu chegar à conclusão que, na verdade, os maiores danos se dão nas ruas transversais à 

BR440. A diferença entre a altitude nestas ruas  e a altura de lâmina d’água na canalização, 

em alguns cenários, faz o fluxo de água parar ou se inverter nas tubulações de água pluvial e 

esgoto, impulsionando cenários críticos de inundação.  

Foi possível perceber que o bairro se encontra em situação delicada e que deve ser dada 

atenção a estudos, mais detalhados e aprofundados, que busquem a melhoria da região.  

 

Palavras-chave: Inundação, Drenagem urbana, HEC-RAS, Córrego São Pedro. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo das últimas décadas vem se configurando no Brasil um intenso processo de 

urbanização. A parcela da população brasileira que reside em regiões metropolitanas se 

aproxima do nível de saturação, chegando atualmente a 80%. Ressalta-se que esse 

crescimento acelerado e sem planejamento ficou evidenciado após os anos 60, o que resultou 

em problemas de infraestrutura nos centros urbanos. (TUCCI, 2003) 

Os efeitos da urbanização se fazem sentir em todas as esferas do planejamento urbano, em 

especial no gerenciamento dos recursos hídricos. Tratamento e abastecimento de água,  

despejo e tratamento de efluentes domésticos e drenagem pluvial urbana são alguns exemplos. 

No que diz respeito à drenagem urbana, é importante ressaltar que existem duas situações que 

agravam a problemática das enchentes nas cidades.  

Primeiramente, é necessário entender que o rio possui o leito menor e o leito maior e que, o 

segundo, é preenchido ou inundado em média a cada dois anos, após uma chuva de mesmo 

tempo de retorno. Este evento se caracteriza na inundação natural do leito maior e a 

população só será afetada caso haja ocupação inadequada desta região, como é possível 

observar na Figura 1. Além disso, a urbanização, através impermeabilização do solo, interfere 

no tempo de concentração da bacia, pois a água que infiltraria passa a escoar. Ou seja, o 

hidrograma, após uma chuva, chegará ao pico de vazão em um espaço curto de tempo, pois 

uma maior parcela de água chegará mais rapidamente ao rio em vez de infiltrar no solo. Em 

outras palavras, o pico de vazão de cheia será maior em um menor espaço de tempo. Isso 

ocorre devido ao fato de a infiltração funcionar como um amortecimento da água da chuva, 

fazendo com que a mesma demore mais tempo para chegar ao leito, possibilitando que a 

vazão não suba abruptamente. Se a vazão do rio passa a ser superior à sua capacidade de 

drenagem, irá ocorrer uma inundação naquela região (TUCCI, 2005). 

 

Figura 1: Área inundável em um curso d'água. 
Fonte: Tucci (2008) 
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Estas inundações podem se configurar em desastres naturais quando afetam a população. Em 

2011 no Brasil, cerca de 2,5 milhões de pessoas foram afetadas por estes eventos, chegando a 

900 o número de mortes registrado, além de prejuízos de até um bilhão de dólares (EM-DAT, 

2012). Para evitar que esses desastres ocorram, podem ser tomadas medidas para prevenção e 

remediação, sendo estas estruturais ou não estruturais. As primeiras requerem altos 

investimentos e envolvem a construção de obras hidráulicas. Já as segundas envolvem 

medidas como educação da população, sistemas de alerta, mapeamento de áreas de risco, 

entre outras medidas que visam minimizar os danos e as perdas causados por estes desastres . 

As medidas estruturais são, no geral, grandes e onerosas. Além disso, apresentam um risco 

embutido, pois podem falhar e, em alguns casos, até agravar a situação. Já as medidas não-

estruturais são compostas por ações simples, que visam minimizar os danos sofridos pela 

população quando do acontecimento destes eventos extremos. Uma medida não estrutural 

interessante é o mapeamento, através de modelagem matemática, das áreas potencialmente 

alagáveis. De posse desta informação, pode-se evitar a ocupação destas áreas ou, quando já 

forem ocupadas, possibilitar a criação de um sistema de alerta em tempo real. No entanto, o 

ideal seria que fosse evitada a ocupação destes locais, pois qualquer medida tomada visando 

minimizar os danos causados à população, não irá eliminar os riscos. (CAMPOS, 2011) 

O sistema de alerta é interessante para poupar a população, residente das áreas de risco, dos 

danos inerentes ao processo de inundação. No entanto, não evita que danos ocorram. Além 

disso, existe grande dificuldade técnica para se monitorar e prever estes desastres, devido à 

necessidade de mão-de-obra qualificada, além da movimentação de pessoas e bens quando for 

comprovado o risco de enchente.  

Como a urbanização no município de Juiz de Fora se deu de forma não planejada e, 

principalmente, seguindo as margens dos rios, grande parte da população está instalada em 

regiões consideradas inadequadas. Além disso, a ocupação se deu de forma invasiva em 

muitos casos, agravando os problemas de segurança e saúde que afetam a população 

residente. Este cenário mostra que é importante que se busque uma maior discussão em torno 

da legislação de uso do solo, de modo que nela possam ser incorporados instrumentos e 

conceitos que exaltem a melhoria da qualidade ambiental e social. 

Na região da Bacia Hidrográfica do Córrego do São Pedro, é recorrente a ocorrência de 

enchentes. Sejam elas causadas por obras hidráulicas mal efetuadas, alta impermeabilização 
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do solo, ou ocupação irregular das áreas de inundação, o fato é que a população dessa região 

vive sofrendo prejuízos com a ocorrência destes episódios. Devido a isto, escolheu-se estudar 

a complexa dinâmica desta região no presente trabalho, tratando, especificamente, da 

polêmica canalização do Córrego do São que viabilizou a construção da via BR440. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral desse trabalho é avaliar a capacidade de escoamento da canalização existente 

no terço superior do Córrego do São Pedro, afluente da margem direita do rio Paraibuna em 

Juiz de Fora, com auxílio da ferramenta HEC RAS. 

2.2 Objetivos Específicos 

Constituem-se em:  

 Calcular a chuva de projeto para 2, 10 e 100 anos de período de retorno. 

 Calcular a vazão máxima de projeto para 2, 10, e 100 anos de período de retorno. 

 Avaliar o impacto das vazões máximas para cada período de retorno, aliada à análise 

da altura de lâmina d’água e o impacto no entorno. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 O ciclo hidrológico 

A quantidade de água presente na Terra, em suas fases líquida, gasosa e sólida, tem se 

mantido constante desde que se tem notícia. O Ciclo Hidrológico se configura na transição da 

água entre as três fases, passando da atmosfera para o continente e para os oceanos, e vice 

versa (MIRANDA et al., 2010). Segundo Tucci (2012), essa transição é impulsionada, 

fundamentalmente, pela energia provinda do Sol, pela gravidade e pelo movimento de rotação 

terrestre.  

De acordo com a Figura 2, a circulação acontece no sentido superfície-atmosfera, onde o 

fluxo é predominantemente de evaporação das águas oceânicas e evapotranspiração nos 

continentes. Já no sentido atmosfera-superfície, a transferência se dá em todos os estados 

físicos, sendo chuva, neve e granizo as formas mais significativas. São sete os principais 

processos do ciclo hidrológico na superfície terrestre: Evaporação, Transpiração, Precipitação, 

Interceptação, Infiltração, Armazenamento e Escoamento Superficial. 

 
          Disponível em: http://www.estudopratico.com.br/ciclo-da-agua-na-natureza/ 

Figura 2: O ciclo hidrológico. 

Basicamente, o vapor de água, presente na atmosfera, se condensa ao redor de partículas 

(núcleos de condensação) sob condições meteorológicas favoráveis. Assim se formam 

microgotículas de água que, quando agrupadas, dão origem às nuvens. Com a elevação do 
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nível de umidade dentro das nuvens, essas gotículas passam a se aglutinar, aumentando sua 

densidade e peso. Quando este peso, gerado pela força gravitacional, supera a força de 

turbulência que as mantém no ar, dá-se início ao processo de precipitação.  

A precipitação, ao atingir a superfície terrestre, segue diversos caminhos. Pode ser 

interceptada pela vegetação, infiltrar no solo, ser armazenada ou escoar superficialmente. O 

escoamento superficial se dá a partir do momento em que o solo se encontra saturado. Ou 

seja, quando não mais ocorre infiltração, ou quando este se encontra pavimentado e, portanto, 

impermeável. Ocorre, então, um deslocamento da água superficialmente, devido à força 

gravitacional. Os caminhos predominantes de escoamento são chamados linhas de drenagem, 

que desembocarão em rios e, posteriormente, nos oceanos.  

Uma série de fatores contribui para a variabilidade dos processos que compõem o ciclo 

hidrológico nas regiões do planeta, podendo ser destacados: a desuniformidade da chegada de 

energia solar; a quantidade de vapor d’água; o CO2 e ozônio presente na atmosfera; a 

cobertura vegetal do solo; dentre outros (TUCCI, 2012). De acordo com Mota apud Júnior & 

Santos (2013), a cobertura vegetal está diretamente ligada ao uso e ocupação do solo advindo 

do processo de urbanização, sendo este um fator que determina uma série de alterações no 

ciclo hidrológico, tais como: 

 aumento da precipitação devido à formação de mais núcleos de condensação nas 

 grandes cidades; 

 diminuição da evapotranspiração causada pela retirada da cobertura vegetal; 

 diminuição da infiltração da água potencializada pela impermeabilização e do solo; 

 aumento do escoamento superficial devido à redução das taxas de infiltração; 

 consumo de água superficial e subterrânea para abastecimento de residências, 

 indústrias, comércio, dentre outros; 

 aumento da erosão do solo e intensificação dos processos de assoreamento de rios; 

 aumento da ocorrência de enchentes;  

 poluição das águas. 
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3.2 Bacia hidrográfica 

Geralmente o estudo do ciclo hidrológico é focado na fase terrestre, utilizando a bacia 

hidrográfica tanto como unidade territorial de análise quanto para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. Entende-se como bacia hidrográfica uma área que capta as águas provenientes da 

precipitação, levando o escoamento até um ponto de saída, conhecido como exutório 

(BRASIL, 1997). 

O escoamento superficial, gerado nas linhas vertentes da bacia, segue pela rede de drenagem 

até a seção de saída, onde as zonas de inundação funcionam como zonas vertentes quando os 

níveis de água estão baixos ou com a função de transporte durante as cheias dos rios, sendo 

usada para o escoamento. A bacia hidrográfica pode ser considerada como um sistema, onde 

os volumes de entrada são advindos da precipitação, determinados através de hidrogramas e, 

os volumes de água escoados através do exutório, representam a saída deste sistema, 

caracterizada pelos hietogramas (TUCCI, 2012). 

Nos últimos anos,as grandes modificações de uso e ocupação do solo, provocadas pelas ações 

antrópicas, geraram impactos nas bacias hidrográficas, além de alterar a condição original da 

paisagem. O uso inadequado dos solos, através das atividades agrícolas, causa perda da 

capacidade de produção, assim como a degradação dos recursos hídricos, pelocarreamento de 

sedimentos e poluentes. Já o crescimento das cidadesacabou por contribuir com o aumento da 

fragmentação da paisagem,devido ao parcelamento do solo (condomínios), à construção de 

casas e ao aumento do número de ruas e avenidas (CHAVES & SANTOS, 2009; 

PERAZZOLI et al., 2013; COELHO et al., 2014).  

A utilização de ferramentas de monitoramento do uso e cobertura do solo permite que 

políticas públicas, direcionadas à preservação e conservação dos recursos naturais, possam 

atuar de forma coerente ao estabelecer medidas que minimizem os impactos causados pela 

urbanização/agricultura estabelecida na bacia em que está inserida (RIBEIRO et al., 2013).   

3.3 Escoamento superficial 

O escoamento superficial é direcionado das cotas mais altas para as cotas mais baixas, devido 

à atuação da gravidade. Manifesta-se na forma de filetes de água que, em seus trajetos, 

carregam partículas de solo devido à erosão. Juntamente com a topografia local, os filetes vão 

formando a rede de drenagem, que converge para cursos d’água mais estáveis, como os rios 
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(TUCCI, 2012). O hidrograma é a forma comumente utilizada para determinar o escoamento 

superficial. O mesmo pode ser caracterizado por um gráfico, que relaciona a distribuição da 

vazão ao longo do tempo, sendo, a primeira, proveniente da ocorrência de precipitação na 

bacia hidrográfica. A Figura 3 ilustra um típico hidrograma de uma bacia hidrográfica. 

 
Figura 3: Hidrograma tipo. 

Fonte: Tucci (2012) 

Após o início da precipitação, existe um tempo de retardo referente às perdas iniciais, como a 

interceptação vegetal e o tempo de resposta da bacia causado pelo deslocamento da água. A 

partir daí, ocorre a elevação da vazão até o ponto máximo, onde o escoamento superficial é 

predominante. Em seguida, se inicia o processo de recessão, existindo um ponto de inflexão, 

caracterizado pelo fim do escoamento superficial, predominando o escoamento subterrâneo. 

Para caracterizar o hidrograma, utilizam-se alguns valores de tempo, descritos a seguir: 

 tl, tempo de retardo: intervalo entre o centro de gravidade da precipitação e o centro de 

gravidade do hidrograma; 

 tp, tempo de pico: intervalo entre o centro de gravidade da precipitação e o tempo da 

vazão máxima; 
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 tc, tempo de concentração: é o tempo necessário para a água precipitada no ponto mais 

distante da bacia chegar até a seção principal (fim da precipitação e o ponto de inflexão 

do hidrograma); 

 tm, tempo de ascensão: tempo entre o início da precipitação e o pico do hidrograma; 

 tb, tempo de base: tempo entre o início da chuva e aquele em que a precipitação já 

escoou através da seção principal; 

 te, tempo de recessão: tempo necessário para a vazão reduzir até o ponto C (Figura 3), 

quando acaba o escoamento superficial. 

Segundo Tucci (2012), a forma do hidrograma irá depender de vários fatores, entre eles 

destacam-se: o relevo; a cobertura da bacia; as modificações artificiais no rio; distribuição, 

duração e intensidade da precipitação; e das condições do solo. No caso, as modificações 

artificiais, produzidas em rios e córregos, irão causar alterações, principalmente, no pico do 

hidrograma. Já a construção de reservatórios para regular a vazão, possibilitará uma redução 

no pico de vazão, além da distribuiçãodo volume de água ao longo do tempo. Já a canalização 

de um rio ou córrego, tende a aumentar o pico do hidrograma, devido ao aumento da 

velocidade de escoamento no trecho canalizado. 

O conhecimento do escoamento superficial é importante em projetos de obras hidráulicas de 

reservatórios, canais, condutos e para a previsão de enchentes. Assim, a vazão máxima se 

mostra como um parâmetro imprescindível para o dimensionamento de obras, pois representa 

o valor, associado a um risco, que pode ser igualado ou superado (TUCCI, 2012; ALENCAR 

et al., 2006). 

O aumento do escoamento superficial está relacionado com chuvas intensas e/ou de longa 

duração, que favorecem a saturação dos solos. De acordo com Reis et al. (2012), a 

impermeabilização do solo acelera o escoamento, aumentando a quantidade de água que passa 

nos condutos e canais. Verifica-se que esta quantidade de água é tão menor quanto mais 

permeável for a cobertura. Já a presença de vegetação ajuda na retenção de água no solo, 

diminuindo a velocidade de escoamento e, consequentemente, a ocorrência de erosão. 

3.4 Vazão Máxima 

Como dito anteriormente, conhecer a vazão máxima é fundamental para o dimensionamento 

de obras hidráulicas e para a previsão de enchentes. À partir dela, é possível conhecer os 
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volumes máximos registrados na série histórica e, assim, evitar que estas obras sejam 

subestimadas. 

A vazão máxima pode ser determinada por uma série de ferramentas, como por exemplo, no 

ajuste de uma distribuição estatística, através da regionalização de vazões e pela precipitação. 

A primeira estimativa é indicada quando existem dados históricos de vazão no local de 

interesse e as condições da bacia hidrográfica não se alteraram. Quando o número de dados é 

insuficiente ou quando não existem dados, pode-se utilizar a regionalização de vazões ou 

precipitações com base nos postos da região, assim como no caso de uma bacia que sofre 

modificações (TUCCI, 2012). O presente estudo irá utilizar a estimativa da vazão máxima 

com base na precipitação, conhecido como Método Racional. 

O Método Racional é normalmente utilizado para a determinação da vazão máxima nos 

projetos situados em pequenas bacias, com área inferior a 2 km
2
. Esta metodologia utiliza 

algumas considerações ou hipóteses, descritas a seguir: 

 A duração da precipitação intensa de projeto é igual ao tempo de concentração; 

 Adoção de um coeficiente único de perdas (“C”), baseado nas características da bacia; 

 Não avalia o volume da cheia e a distribuição temporal das vazões. 

A equação do método racional é: 

             (1) 

Onde: 

 Qmax = vazão máxima em m³/s 

 C = coeficiente de perdas 

 I = intensidade da precipitação em mm/h 

 A = área da bacia em km² 

 

O Coeficiente C é determinado por tabelas ou, no caso de áreas agrícolas, é determinado com 

base em outros coeficientes específicos. Apresenta-se na Tabela 1 os valores de C de acordo 

com a cobertura do solo. 
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Tabela 1: Valores do coeficiente C 

 

Superfície 

 

Intervalo Valor esperado 

Pavimento  

asfalto 0,70 – 0,95 0,83 

concreto 0,80 – 0,95 0,88 

calçadas 0,75 – 0,85 0,80 

telhado 0,75 – 0,95 0,85 

Cobertura: grama solo arenoso  

plano (2%) 0,05 – 0,10 0,08 

médio (2 a 7%) 0,10 – 0,15 0,13 

alta (7%) 0,15 – 0,20 0,18 

Grama, solo pesado  

plano (2%) 0,13 – 0,17 0,15 

médio (2 a 7%) 0,18 – 0,22 0,20 

declividade alta (7%) 0,25 – 0,35 0,30 

Adaptado de ASCE (1969) apud Tucci (2012) 

 

A intensidade de precipitação está diretamente ligada ao tempo de concentração (tc). Este 

pode ser estimado de acordo com a equação abaixo, que leva em consideração a precipitação 

constante. 

      (2) 

Onde: 

 L = comprimento do rio em km 

 n = rugosidade de Manning 

 S = declividade em m/m 

 Ie = precipitação efetiva em mm/h, sendo  

Alguns valores do coeficiente de Manning (n) são apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2: Valores do coeficiente de Manning 

Cobertura da bacia n 

Asfalto suave 0,012 

Asfalto ou concreto 0,014 

Argila compactada 0,030 

Pouca vegetação 0,020 

Vegetação densa 0,350 

Vegetação densa e floresta 0,400 

Adaptado de Tucci (2012) 

 

A precipitação é obtida através de curvas de intensidade – duração – freqüência do local de 

estudo. O cálculo da intensidade I é realizado através da equação 

       (3) 

Onde: 

 I = Intensidade em mm/h 

 Tr = tempo de retorno em anos 

 a, b, c e d = coeficientes que dependem do local 

 t = duração em minutos 

 

O tempo de pico e o tempo de concentração podem ser estimados por uma série de equações 

empíricas estabelecidas para cada região. A seguir, destaca-se a equação de Kirpich: 

       (4) 

Onde: 

 tc = tempo de concentração em minutos; 

 L = comprimento do rio em km; 

 H = diferença de elevação entre o ponto mais remoto da bacia e a seção principal. 
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3.5 Inundações 

Inundações e enchentes são eventos naturais, geralmente resultantes da ocorrência de chuvas 

fortes e rápidas, ou chuvas de longa duração. Sua magnitude e frequência se dão em função da 

intensidade e distribuição da precipitação, da taxa de infiltração de água no solo, do grau de 

saturação do solo e de características morfológicas e morfométricas da bacia hidrográfica.  

A intervenção antrópica acaba por potencializar a intensidade e ocorrência de inundações. 

Planícies e vales já possuem, naturalmente, lento escoamento superficial da água proveniente 

de chuvas. Nas áreas urbanas, o acúmulo de água nestes locais acaba por ser favorecido pela 

impermeabilização do solo, além da retificação e assoreamento de muitos cursos d’água. 

Além disso, muitas construções acabam por ocupar os leitos naturais de inundação dos rios e, 

dessa forma, eventos naturais passam a se configurar em desastres ambientais. 

Normalmente, os rios são responsáveis pela drenagem das cabeceiras, que produzem 

escoamento em alta velocidade. Quando o relevo é acidentado, as áreas de ocorrência de 

inundações são planas e mais baixas, sendo estas áreas, também, as de maior ocupação. A 

variação do nível de água em uma enchente pode ser de vários metros, sendo que, as maiores 

inundações em grandes rios, estão associadas a precipitações do tipo frontal. As precipitações 

frontais são aquelas provenientes da interação de massas de ar quente e frio, sendo 

caracterizadas por chuvas de longa duração, sobre grandes áreas, com intensidade média 

(TUCCI, 2012). 

3.5.1 Previsão de inundações 

A variação das vazões de um rio está diretamente ligada a características climatológicas e 

físicas da bacia. Sendo assim, as cheias podem ser previstas com poucos dias, ou horas, de 

antecedência. Este tempo de previsão está diretamente ligado ao tempo médio de 

descolamento da água, na bacia, até determinada seção. 

A curto prazo ou em tempo real, a previsão permite o estabelecimento do nível e o tempo de 

ocorrência da cheia, de acordo com o trajeto da água até locais onde existam aglomerados 

urbanos e obras hidráulicas, funcionando como um alerta às populações ribeirinhas e 

operadores de reservatórios, canais, dentre outros. Já a previsão a longo prazo baseia-se em 

cálculos estatísticos, utilizando dados passados, porém sem precisão de quando ocorrerá a 

cheia (TUCCI, 2012). 
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3.5.2 Medidas para controle de inundações 

As medidas utilizadas para o controle de inundações podem ser estruturais, onde ocorre a 

modificação do sistema fluvial a fim de evitar problemas decorrentes de enchentes, e não-

estruturais, quando os prejuízos causados pelas enchentes são reduzidos através de 

alternativas que não modifiquem fisicamente córregos e rios (TUCCI, 2012). 

 

Medidas Estruturais 

Estas medidas estão relacionadas com a implantação de obras de engenharia e podem ser 

classificadas como intensivas e extensivas. As medidas intensivas são as que agem em rios 

acelerando (diques e polders), retardando (reservatórios) ou desviando (canais) o escoamento. 

Já as medidas extensivas agem na bacia modificando a relação entre precipitação e vazão, 

como por exemplo, a alteração da cobertura do solo, reduzindo e retardando os picos de 

enchentes. Na Tabela 3 são destacadas as principais medidas estruturais utilizadas. 
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Tabela 3: Medidas estruturais 

MEDIDA 
PRINCIPAL 

VANTAGEM 

PRINCIPAL 

DESVANTAGEM 
APLICAÇÃO 

MEDIDAS EXTENSIVAS 

Cobertura vegetal 
Redução do pico de 

cheia 

Impraticável para 

grandes áreas 
Pequenas bacias 

Controle de perda Reduz assoreamento 
Impraticável para 

grandes áreas 
Pequenas bacias 

MEDIDAS INTENSIVAS 

Diques e polders 
Alto grau de proteção 

de uma área 

Danos significativos 

caso falhe 
Grandes rios 

Melhoria do canal: 

- Redução da 

rugosidade por 

desobstrução 

Aumento da vazão 

com pouco 

investimento 

Efeito localizado Pequenos rios 

- Corte de meandro 

Amplia a área 

protegida e acelera o 

escoamento 

Impacto negativo em 

rio com fundo 

aluvionar 

Área de inundação 

estreita 

Reservatórios: 

- Todos os 

reservatórios 
Controle a jusante Localização difícil Bacias intermediárias 

- Reservatórios com 

comportas 

Mais eficiente com o 

mesmo volume 

Vulnerável a erros 

humanos 

Projetos de usos 

múltiplos 

- Reservatórios para 

cheias 

Operação com o 

mínimo de perdas 
Custo não partilhado 

Restrito ao controle 

de enchentes 

Mudança de canal: 

- Caminho da cheia 
Amortecimento de 

volume 

Depende da 

topografia 
Grandes bacias 

- Desvios 
Reduz vazão do 

canal principal 

Depende da 

topografia 

Bacias médias e 

grandes 

Fonte: Adaptado de Simons et al. (1977) apud Tucci (2012) 

Dentre as medidas estruturais expostas na Tabela 3, destacam-se as seguintes: 

Controle da cobertura vegetal: A cobertura vegetal é capaz de reduzir as vazões máximas, 

pois amortece o escoamento, além de diminuir o processo de erosão. Porém, muitas vezes, 

esta medida pode ser considerada inviável, já que a recuperação de matas em uma bacia é 

onerosa. 
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Controle da erosão: A erosão interfere na área de escoamento de rios, aumentando os níveis 

de água. O controle deste processo se dá através de reflorestamento, construção de pequenos 

reservatórios, estabilização de margens e práticas agrícolas corretas. 

Diques e polders: São muros laterais feitos de terra ou concreto, que possuem a função de 

proteger a população ribeirinha de extravasamentos. O risco da construção destas estruturas 

está ligado ao fato de que, caso a vazão da enchente máxima provável seja superada, os danos 

causados serão maiores do que se a estrutura não existisse. 

Modificações no rio: As modificações na morfologia do rio têm por objetivo aumentar a 

vazão, mantendo o mesmo nível, e diminuindo a frequência de ocorrência. Isto é possível 

através do aumento da seção transversal ou da velocidade. Para aumentar a velocidade é 

necessário reduzir a rugosidade, dragar o rio e aumentar a declividade. Estas medidas estão 

associadas a custos elevados. 

Reservatórios: O reservatório retém parte do volume da precipitação e reduz a vazão natural. 

O volume retido no período de grandes vazões é liberado após a diminuição da vazão natural. 

A implantação de reservatórios envolve altos custos, além da desapropriação de terras. 

 

Medidas não-estruturais 

A utilização de medidas não-estruturais, aliadas a medidas estruturais, pode minimizar 

significativamente os danos causados por inundações, além de, na maioria dos casos, 

demandarem um menor investimento financeiro. Dentre as medidas utilizadas, pode-se 

destacar: 

Regulamentação do uso da terra ou zoneamento de áreas inundáveis: A regulamentação só é 

possível com o estabelecimento do risco de inundação das diferentes cotas das áreas 

ribeirinhas. Nas áreas de maior risco não é permitida a construção de habitações e para as 

cotas de menores riscos são permitidas construções com precauções especiais. Esta 

regulamentação deve estar contida no Plano Diretor da cidade. 

Construção à prova de enchente: Conjunto de medidas para reduzir a perda de prédios 

localizados nas várzeas de inundação durante as cheias. 

Seguro: Obtenção de proteção econômica para indivíduos ou empresas. 
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Previsão e alerta: Sistema de aquisição de dados em tempo real, transmissão para o centro de 

análise, previsão através de modelo matemático e plano de defesa civil para redução das 

perdas durante a enchente. 

3.6 Canalização de córregos 

Nos últimos anos verifica-se que muitos cursos d’água, localizados em grandes cidades, 

foram transformados em canais revestidos por pedras e concreto. As canalizações tinham por 

objetivo aumentar vias de transporte, loteamentos, afastar esgotos e lixo, além de diminuir 

enchentes. Atualmente, esta prática vem se tornando cada vez menos indicada, visto que a 

canalização ignora as características naturais dos cursos d’água, além de mascarar, ao invés de 

resolver, a problemática de resíduos sólidos e de esgotamento sanitário. 

O escoamento ganha velocidade nos canais, já que neles não existem obstáculos naturais. Em 

determinados trechos as inundações são evitadas, porém em outros, mais a jusante, o 

problema se agrava, devido ao aumento da velocidade das águas. Nestes casos, os danos 

causados pelas enchentes são bem mais impactantes do que em trechos sem canalização. A 

aceleração das águas também causa alterações na comunidade aquática, levando à mortandade 

de peixes, aves e vegetação. O revestimento dos canais prejudica também o ciclo hidrológico, 

já que a impermeabilização do leito diminui o processo de infiltração de água no solo, 

desabastecendo os lençóis freáticos. Consequentemente, um volume de água maior irá escoar 

pelos canais, potencializando, novamente, as inundações. 

Cobertos por grandes avenidas, muitos cursos d’água são esquecidos pela população, sendo 

lembrados apenas quando ocorrem alagamentos e entupimento por lixo. A limpeza destes 

canais também é dificultada por serem fechados e de difícil acesso. É importante ressaltar 

que, o maior prejuízo desta prática, é a limitação da relação entre homem e natureza, já que 

atividades como pescar, nadar e navegar torna-se impraticáveis (PROJETO MANUELZÃO, 

2015). 

3.7 Modelagem Matemática para Escoamento Permanente  

A equação que conduz o cálculo de perfis no Escoamento Permanente é a de Balanço de 

Energia. Sua formulação, proposta por Bernoulli, leva em consideração a conservação de 

Energia (Potencial, Cinética e de Pressão) aliada à perda de carga inerente ao escoamento (por 

atrito e por expansão/contração da seção). 
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Figura 4: Perfil da linha de Energia em Escoamento livre. 
Fonte: Campos (2011) 

Para o perfil de Energia ser traçado, deve-se considerar a Equação de Energia e perda de carga 

entre duas seções próximas num canal. O cálculo é efetuado através de um método iterativo 

que leva em consideração a altura de lâmina d’água associada a uma velocidade e, a partir daí, 

calcula-se a perda de carga. Utiliza-se o método de substituição (Equações 5 e 6) até que o 

resultados convirjam para um valor com erro aceitável (CAMPOS, 2011). 

 

      (5) 

 

Onde: 

 Y = Profundidade líquida na seção 

 Z = Cota no fundo do canal na seção em relação a um Datum 

 V = Velocidade média na seção 

 α = Coeficiente de Coriolis 

 g = Aceleração da Gravidade 

 he = Perda de Carga no trecho 
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                                (6) 

 

Onde: 

 L = Comprimento no trecho 

 Sf = Coeficiente de perda de carga por atrito 

 C = Coeficiente de perda de carga localizada (contração e expansão) 

3.8 O software HEC-RAS 

O software HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center – River Analysis System) é um 

modelo matemático computacional gratuito, distribuído pelo Centro de Engenharia 

Hidrológica do Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos da América. Sua principal função é 

a simulação de escoamentos unidimensionais, em regimes permanentes ou transitórios, além 

de modelagem de transportes de sedimentos e análise de formas de fundo e, também, 

modelagem de temperatura de água (USACE, 2010b). 

Os dados básicos de entrada são os aspectos geométricos das seções transversais dos canais 

(naturais ou artificiais), rotinas de cálculos geométricos, além de dados de vazão e condições 

de contorno para que sejam efetuados os cálculos hidráulicos. Além disso, o software 

possibilita a modelagem de elementos estruturais, como pontes, bueiros, diques, bacias de 

contenção e barragens.  

Os perfis calculados pelo Modelo são gerados através do processo iterativo descrito no 

subitem anterior, utilizando-se as fórmulas de Conservação de Energia (Equação 5) e de Perda 

de Carga (Equação 6). Na ferramenta de análise de escoamento permanente (Steady Flow), 

considera-se que o escoamento permanece gradualmente variado, permitindo, ainda, a 

simulação de regimes supercríticos, subcríticos e mistos.  

Para cálculo da variável L, que representa o comprimento do trecho em questão, utiliza-se a 

Equação 7: 
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          (7) 

Onde: 

 L me,cp,md são respectivamente, distância entre duas seções subjacentes da margem 

esquerda, canal principal e margem direita. 

 Q me,cp,md são respectivamente, vazão média aritmética da margem esquerda, canal 

principal e margem direita. 

No cálculo da capacidade de escoamento do canal e coeficiente de velocidade numa seção 

específica, o escoamento é subdividido, de forma que a velocidade é assumida como 

uniformemente distribuída, de acordo com o coeficiente de Manning de cada trecho.  Dessa 

forma, a capacidade de escoamento é calculada através da Equação de Manning ( Equalções 8 

e 9): 

       (8) 

    (9) 

Onde: 

 Q = Vazão média aritmética 

 qi = capacidade de escoamento na subdivisão i 

 n = Coeficiente de Manning  

 A = Área molhada 

 Rh = Raio Hidráulico 

Já para o cálculo do Coeficiente de Coriolis (α), avalia-se a energia cinética média para uma 

altura de lâmina de água específica, somando-se ponderadamente a energia das margens 

esquerda, direita e do canal principal ( Equação 10): 

 

    (10) 



 

21 
 

Onde: 

 At,me,cp,md são respectivamente, área total da seção, área da subdivisão da margem 

esquerda, do canal principal e da margem direita 

 qt,me,cp,md são respectivamente, capacidade total de escoamento, capacidade de 

escoamento da subárea da margem esquerda, do canal principal e da margem direita. 

 

Uma característica interessante do modelo é possuir interface dentro do software de 

Georreferenciamento ArcGIS, através da extensão HEC-Geo-RAS, que possibilita ao usuário 

importar dados espaciais georreferenciados extraídos de Modelos Digitais de Elevação 

(MDE) e mapas de Uso e Ocupação do Solo (para extração automática do coeficiente de 

rugosidade de Manning). Além disso, é possível exportar os resultados gerados após a 

modelagem no HEC-RAS para o SIG e representar os resultados através de mapas de 

inundação, que podem incluir informações de altura de lâmina de água. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Caracterização da Área de Estudo 

Juiz de Fora se localiza ao sul da Zona da Mata Mineira, no eixo da BR 040 que liga Rio de 

Janeiro a Belo Horizonte, como mostra a Figura 5. Configura-se no mais importante pólo da 

região, com 516.247 habitantes, segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 2010. 

 

Figura 5: Localização de Juiz de Fora na Região Sudeste. 
Fonte: Oliveira & Chaves (2005) 

A cidade se encontra inserida na Bacia do Rio Paraibuna, que deságua na Bacia do Rio 

Paraíba do Sul, o mais importante rio da região do Atlântico Sudeste. A área urbana do 

município é drenada por um total de 156 sub-bacias, todas afluentes ao Rio Paraibuna. 
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Figura 6: Área urbana de Juiz de Fora. 

Fonte: Oliveira & Chaves (2005) 

A sub-bacia do córrego São Pedro se encontra localizada na região Oeste do município, 

representada pela cor verde clara na Figura 6, totalizando 29,84 km² de área. Possui elevada 

amplitude altimétrica, com medidas variando de 1.077 metros no Pico da Grota a 680 metros 

na foz. Densamente ocupada, com aproximadamente 31.400 habitantes em 2010, engloba 

importantes bairros como o Borboleta, Aeroporto, Jardim da Glória, São Pedro, entre outros.  

A ocupação da bacia se deu em duas etapas principais, sendo, a primeira, caracterizada pela 

predominância de atividades de cunho rural, com destaque à agropecuária. A segunda, que 

teve início em meados dos anos 60, foi caracterizada por uma intensificação do processo de 

urbanização. As obras de intervenção estrutural urbana acabaram por atrair habitantes, 

fazendo com que houvesse um forte crescimento demográfico, especialmente na região 

conhecida como Cidade Alta.  
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Devido à alta diversidade ambiental, social e econômica encontrada na bacia do córrego São 

Pedro, esta pode ser dividida em três microbacias. A divisão feita por Machado (2010) 

caracteriza a sub-bacia “A”, de cor avermelhada na Figura 7, como a região que vai da área de 

suas nascentes, alto curso, até o barramento da Represa do São Pedro, totalizando 12,98 km². 

Esta região se caracteriza por uma baixa densidade demográfica e seus usos ainda podem ser 

considerados predominantemente rurais. No entanto, algumas obras como a Rodovia BR 040, 

construção do EXPOMINAS e implantação da Via São Pedro, tem valorizado cada vez mais a 

região, contribuindo para a especulação imobiliária.  

 

Figura 7: Subdivisão de Bacias no Córrego São Pedro. 
Fonte: Machado (2010) 

A sub-bacia “B”, de cor alaranjada na Figura 7, vai da região à jusante da Represa do São 

Pedro se estendendo até a montante da Cachoeira do Vale do Ipê, totalizando 12,08 km². A 

região está passando por um processo de valorização de seus terrenos e é caracterizada pela 

dicotomia de ocupações. De um lado, condomínios fechados e luxuosos. Enquanto, do outro, 

a ocupação é caracterizada por lotes pequenos, poucas áreas para recreação e ocupações 

antigas com carência de infraestrutura. Nessa região, o córrego do São Pedro sofreu algumas 

alterações, com aterramento de lagoas de espraiamento, além da retificação de um trecho do 

canal. Efeitos negativos se fazem sentir na extrema jusante do curso d’água devido a essas 

obras, com a intensificação de episódios de inundação na região do bairro Democrata. 
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A sub-bacia “C”, de cor amarelada na Figura 7, se estende do alto da cachoeira do Vale do Ipê 

até o exutório do córrego São Pedro, no Rio Paraibuna, com área de 4,98km². A cachoeira se 

caracteriza no grande divisor entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, sendo, também, de 

extrema importância na oxigenação e consequente revitalização do córrego neste trecho. Essa 

parte da bacia é a mais consolidada no que diz respeito à ocupação urbana. O maior problema 

se localiza no bairro Democrata, como já exposto anteriormente, devido ao aumento da 

incidência de enchentes devido às obras de retificação à montante.  

A obra de canalização do Córrego do São Pedro trouxe alguns impactos para o entorno desta 

complexa região caracterizada pela bacia hidrográfica. No presente estudo foi efetuada uma 

avalização preliminar da capacidade de escoamento do canal revestido em concreto resultante 

desta obra hidráulica. Desta forma, a área de estudo caracteriza-se na bacia de contribuição do 

ponto inicial do canal revestido em concreto, delimitada em amarelo na Figura 8. 

 

Figura 8 Área da Bacia de Contribuição na Seção Inicial do Canal Projetado na BR440. 

Fonte: Rocha e Paiva (2010) 

4.2  Materiais utilizados 

Os materiais utilizados na elaboração do presente estudo foram: 

 Software HEC-RAS para modelagem hidráulica; 
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 Software ArcGIS para delimitação da Bacia de Contribuição e extração de dados 

geométricos (Área, Comprimento de Canais, Distâncias, Altitudes etc.); 

 Mapas de Uso e Ocupação do Solo e Hidrografia da Bacia de Contribuição do Córrego 

do São Pedro, elaborados por Moura (2014); 

 Modelo Digital de Elevação do Terreno extraído de imagens de radar ASTER com 

precisão de 15 metros, disponibilizado pela USGS Global Visualization Viewer; 

 Trena e Corda para batimetria de quatro seções transversais no Córrego do São Pedro 

(duas à jusante da canalização e duas à montante); 

 Dimensões do trecho de canalização, extraídos do trabalho de Rocha e Paiva (2010); 

 Curva chave Intensidade Duração e Frequência - IDF para a Cidade de Juiz de Fora. 

4.3 Cálculo da Vazão de Projeto 

4.3.1 Coeficiente de Impermeabilidade do Solo – C 

Para extração do Coeficiente de Impermeabilidade do solo, utilizado na transformação Chuva-

Vazão através do Método Racional Modificado para Bacias do Sul de Minas Gerais, utilizou-

se o Mapa de Uso e Ocupação do Solo (Figura 9) elaborado por Moura (2010). 

 

Figura 9: Uso e Ocupação do Solo na Bacia Hidrográfica do Córrego São Pedro. 
Fonte: Moura (2014) 
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Foram consideradas as áreas correspondentes a cada uso específico do solo e a elas associado 

um valor do Coeficiente C. O coeficiente C gerado para a bacia de contribuição foi resultado 

da média ponderada de todos os valores associados a cada área e seu uso específico, como 

mostra a Tabela 4. 

Tabela 4: Coeficientes de Impermeabilidade associados ao Uso do Solo na Bacia do São 

Pedro. 

Cobertura  % da Área C 

Área Edificada 25 0,84 

Vegetação 20 0,13 

Pastagem/Solo exposto 55 0,2 

 

4.3.2 Duração da Chuva de Projeto 

Escolheu-se trabalhar com o Tempo de Concentração, da Bacia de interesse, como sendo 

igual à duração da precipitação. Este parâmetro representa a quantidade de tempo gasta até 

que todos os pontos da bacia estejam contribuindo para a vazão no exutório. Ou seja, é 

representativo do tempo gasto por uma partícula, que caiu no ponto mais extremo da bacia, 

para chegar até o ponto de saída de vazão, passando por toda a extensão do canal principal. 

Escolheu-se adotar a metodologia para cálculo proposta por Kirpich, pois afirma-se na 

Literatura que, para vazões máximas de projeto, é um dos métodos mais recomendáveis.  

Como pode ser observado, os parâmetros de entrada para o cálculo do tempo de concentração 

(Equação 4), são o Comprimento do Canal Principal (do ponto mais afastado ao exutório) e a 

diferença entre a elevação máxima e mínima, encontradas no entorno da bacia. 

O dado de comprimento do canal principal foi extraído utilizando-se o Mapa de Hidrografia 

da Região (Figura 10), dentro do software ArcGIS. Através da Tabela de Atribuições, 

acrescentou-se a coluna e, consequentemente, a variável Length, obtendo-se a medida de 

comprimento. Para a extração da Altitude Máxima e Mínima dentro da Bacia, também 

recorreu-se à Tabela de Atributos de um MDE, proveniente do ASTER, normalizado, de 

forma que os valores mais altos e mais baixos foram identificados facilmente.  A 

normalização do MDE possibilita a exploração do mesmo por meio da Tabela de Atributos, 

uma vez que só serão apresentadas variáveis inteiras e, portando, pontuais, no lugar de 

variáveis contínuas. 
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Figura 10: Declividade e Hidrografia da Bacia Hidrográfica do São Pedro. 
Fonte: Moura (2014) 

4.3.3 Cálculo da Chuva de Projeto 

Para cálculo da chuva de projeto, escolheu-se trabalhar com a Curva Chave Intensidade - 

Duração - Frequência estabelecida para a cidade de Juiz de Fora: 

                  (11) 

Onde: 

 t = Duração da chuva em minutos, tendo sido calculada como o tempo de 

concentração da bacia de contribuição; 

 T = Período de retorno em anos, ou seja, o Tempo em que se espera que o evento 

calculado seja igualado ou superado pelo menos uma vez. Foram escolhidos três perfis a 

serem trabalhados: 2 anos, 10 anos e 100 anos; 

 I = Intensidade da chuva, em mm/h, com duração igual ao tempo de concentração (t) e 

período de retorno igual a 2, 10 e 100 anos. 
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4.3.4 Cálculo das Vazões Máximas de Projeto 

Devido à falta de dados de monitoramento para a construção de Série Histórica de Vazão da 

região, para o cálculo das Vazões Máximas de projeto utilizou-se o Método Racional 

modificado para Bacias do Sul de Minas Gerais, proposto por Euclydes e Piccolo apud 

Euclydes (1987). O Método Racional é recomendado para áreas de interesse que se 

configurem em bacia pequena, de até 80 hectares. 

No entanto, Euclydes e Piccolo apud Euclydes (1987) desenvolveram um Estudo com o 

objetivo de determinar uma variável que adaptasse o Método Racional, de forma que ele 

pudesse ser usado em grandes áreas (até 150 km
2
) na parte Sul do Estado de Minas Gerais. A 

esse Coeficiente se deu nome de Coeficiente de Retardamento e, sua aplicação, varia de 

acordo com o tamanho da área de contribuição da bacia hidrográfica, como pode ser visto na 

Tabela 5. 

Tabela 5: Coeficientes φ de Retardamento de acordo com a área da Bacia de Contribuição. 

Área da Bacia (km
2
) φ 

10-30 0,27 

30-60 0,26 

60-90 0,25 

90-120 0,24 

120-150 0,23 

Fonte: Euclydes (1987) 

Desta forma, o Método Racional Modificado se configura na Equação 12, com correlação de 

0,7 em função da Variável φ de Retardamento. 

         (12) 

Onde: 

 C = Coeficiente de escoamento, que representa a permeabilidade do solo. Foi 

calculado o valor de 0,35, levando-se em consideração as áreas referentes aos diferentes Usos 

e Cobertura do Solo da bacia de contribuição; 
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 I = Intensidade da chuva de projeto, calculada pela Equação IDF aplicada a Juiz de 

Fora, levando-se em consideração o Tempo de Retorno considerado. Escolheu-se trabalhar 

com 2, 10 e 100 anos, o que ocasionou chuvas de 33, 43 e 65 mm/h, respectivamente; 

 φ = Coeficiente de Retardamento para Bacias do Sul de Minas Gerais. Como a área de 

contribuição da bacia encontra-se no intervalo de 10 a 30 km
2
, trabalhou-se com o valor de 

0,27; 

 Qmax = Vazão de Projeto utilizada, levando em consideração os três diferentes cenários 

de Tempo de Retorno. 

4.4 Aplicação do modelo HEC-RAS 

4.4.1 Coeficiente de Manning (n) 

Para o cálculo do Coeficiente de Manning nas seções naturais do canal, utilizou-se a Tabela 2, 

com valores propostos por Tucci (2012). Ao longo das seções naturais do córrego, a montante 

e a jusante da canalização, escolheu-se trabalhar com dois valores, o de 0,03 para as margens 

esquerda e direita devido à presença de vegetação rasteira (Figura 11), e o de 0,025 para a 

calha principal, devido à sua composição argilosa e presença de pedras. Ao longo da 

canalização (Figura 12), que é revestida por concreto, adotou-se o valor de 0,014 para o 

Coeficiente de Rugosidade de Manning. 

 

Figura 11: Calha do córrego à jusante da Canalização. Detalhe para margens cobertas por 

vegetação rasteira. 
Fonte: Acervo Pessoal 
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Figura 12: Canalização em Concreto no Córrego do São Pedro 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

4.4.2 Dimensionamento e escolha das seções transversais 

Para escolha das seções transversais, levou-se em consideração a exigência do modelo, 

exposta no Manual do Usuário USACE (2010b), de que são necessárias, pelo menos, duas 

seções anteriores à obra hidráulica (pontes, bueiros, barragens etc.) e duas posteriores (Figura 

13). Esta exigência ocorre para que seja representado o fluxo que não sofre influência da obra 

hidráulica. Portanto, a primeira seção a montante e a última seção a jusante devem estar 

localizadas de modo que seus fluxos não mais sofram interferência devido à modificação 

estrutural do trecho. 
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Figura 13: Pontos de medição de seção transversal ao longo do percurso de interesse. 
Fonte: Google Earth (2015). 

 

Como a calha média do rio possui largura menor que 15 metros (em torno de 9 metros), a 

utilização do MDE para retirada da Geometria das Seções Transversais se mostrou inviável, 

visto que sua precisão é de 15 metros. Buscou-se sanar esta carência fazendo medidas no 

campo, dimensionando-se a altura e largura das margens esquerda e direita e da calha 

principal, para estimativa da inclinação dos taludes. Foram utilizadas cordas, trena, metro 

rígido e bambu para auxílio da medição dos parâmetros. Mediram-se três seções à montante 

(Figuras 13 e 14) e duas seções à jusante (Figuras 15 e 16). 

 

Figura 14: Representação real e Representação gráfica no modelo HEC RAS da primeira 

Seção Transversal de Montante do Córrego São Pedro. 
Fonte: Acervo Pessoal 
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Figura 15: Representação real e Representação gráfica no modelo HEC RAS da segunda e 

terceira Seções Transversais de Montante do Córrego São Pedro.  
Fonte: Acervo Pessoal 

Figura 16: Representação real e Representação gráfica no modelo HEC RAS da primeira 

Seção Transversal de Jusante do Córrego São Pedro. 
Fonte: Acervo Pessoal 

Figura 17: Representação real e Representação gráfica no modelo HEC RAS da segunda 

Seção Transversal de Jusante do Córrego São Pedro.  
Fonte: Acervo Pessoal. 

Para dimensionamento da calha canalizada (Figura 17), procedeu-se com as medidas 

trabalhadas por Rocha & Paiva (2013). Foram consideradas três câmaras de concreto com 

borda suavizada, cada uma com 3 metros de altura por 3 metros de largura. A inclinação da 
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Canalização foi retirada do MDE proveniente do ASTER, medindo-se a Altitude Inicial da 

Canalização (860m) e sua Altitude Final (855m), dividida pela totalidade de seu comprimento 

(1510 metros). 

Figura 18: Representação real e Representação gráfica no modelo HEC RAS da Seção 

Canalizada no Córrego São Pedro.  
Fonte: Acervo Pessoal 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Perfis de Vazão Máxima  

Para a estimativa das vazões de projeto utilizou-se portanto o Método Racional Modificado 

para Bacias do Sul de Minas Gerais. Alguns parâmetros precisaram ser medidos e/ou 

estimados para a entrada no Método. Apresenta-se na Tabela 6 os valores paramétricos 

utilizados.  

Tabela 6: Parâmetros de entrada utilizados no Método Racional Modificado 

Parâmetro Valor 

Comprimento do Canal Principal 7,656 km 

Desnível máximo da bacia 115 m 

Tempo de Concentração 1,66 h 

Período de Retorno 2, 10 e 100 anos 

Intensidade de chuva 33, 43 e 65 mm/h 

Declividade Média da Bacia 0,002 m/m 

Coeficiente de Runoff da Bacia (C) 0,35 

Coeficiente de Retardamento (φ) 0,27 

 

De posse destes parâmetros foi possível calcular as Vazões Máximas de Projeto, para os três 

cenários desejados. Os resultados encontram-se representados na Tabela 7. 

Tabela 7: Vazões Máximas estimadas para a Bacia de Contribuição da Canalização de acordo 

com o Tempo de Retorno 

Tempo de Retorno Valores em m
3
/s 

Qmax para T = 2 anos 19,83 

Qmax para T = 10 anos 25,84 

Qmax para T = 100 anos 39,07 
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Para que valores mais representativos da realidade sejam estimados, vale ressaltar que é 

interessante que se façam medições periódicas da Vazão no ponto de interesse. Deste modo, é 

possível a construção de uma série histórica de vazão que, associada à chuva de projeto, vai 

dar origem a um banco de dados mais realístico e confiável. A utilização de fórmulas 

empíricas para estimativa de Vazões de projeto deve ser priorizada apenas sob ausência de 

série histórica representativa de medições de Vazão da área de interesse.  

No caso do Método Racional Modificado, aplicado a Bacias do Sul de Minas Gerais, 

Euclydes (1987) afirma que o coeficiente de correlação encontrado para a variável que 

representa o Coeficiente de Retardamento é de 70%, o que já confere desvio padrão aos 

resultados de Vazão Máxima encontrados. 

Estas Vazões Máximas, calculadas para os períodos de retorno de 2, 10 e 100 anos, foram 

utilizadas como dados de entrada de fluxo, na área de análises de fluxo permanente (Steady 

Flow) no programa HEC-RAS (Figura 18). 

Figura 19: Interface de entrada de dados de fluxo, com Vazão de acordo com os perfis de 2, 

10 e 100 anos. 

 

Para que o perfil de velocidade e altura de lâmina de água sejam traçados, é necessária a 

entrada de dados de Condição de Contorno. A interface de entrada (Figura 19) destes dados 

permite que o usuário escolha aquele que melhor se aplica a cada condição.  
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Figura 20: Interface de entrada de Condições de Contorno. 

As Condições de Contorno possíveis são: 

- Known W.S: permite a entrada de superfícies de lâmina de água, quando existem dados de 

medição de altura. Utilizado, geralmente, quando se deseja modelar um evento de cheia 

conhecido. 

- Critical Depth: Calculado pelo próprio modelo, não necessita de dados de entrada. 

Aconselhável ser utilizado quando existe mudança de fluxo, por exemplo em quedas d’água. 

- Normal Depth: o dado de entrada é a declividade do trecho. Recomendável para áreas em 

que a declividade é aproximadamente constante. No caso da canalização, admitiu-se que a 

declividade é 0,002 metros/metro e esta foi a condição de contorno selecionada para 

representar o trecho, como pode-se observar na Figura 18. 

- Rating Curve: a entrada é uma Curva que representa a descarga de água associada a uma 

altura de lâmina d’água. Quando estes dados estão disponíveis e são confiáveis, é a melhor 

ferramenta para ajuste do modelo. 

5.2 Lâmina de água gerada no HEC-RAS 

Como principal dado de saída, no presente estudo, obteve-se a configuração da altura de 

lâmina de água, ao longo das diferentes Seções Transversais escolhidas para representar o 

trecho de interesse do córrego do São Pedro. Nas Figuras de 20 a 26, é possível observar o 

perfil de escoamento do trecho de interesse. 
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Figura 21: Altura de Lâmina de água, para 2, 10 e 100 anos, para a primeira Seção 

Transversal de Montante à Canalização. 

 

Figura 22: Altura de Lâmina de água, para 2, 10 e 100 anos, para a segunda Seção 

Transversal de Montante à Canalização. 
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Figura 23: Altura de Lâmina de água, para 2, 10 e 100 anos para a terceira Seção Transversal 

de Montante à Canalização. 

 

Como é possível observar nas Figuras 20, 21 e 22 a canalização não causou considerável 

impacto à montante. Isto ocorre porque a área de escoamento aumenta, não causando acúmulo 

de água à montante, que seria favorecido caso houvesse uma contração da seção. A expansão 

da seção, por outro lado, favorece o escoamento e a diminuição da lâmina d’água neste 

trecho, apesar de causar uma perda de carga localizada. É possível observar, também, que em 

nenhuma das três seções, para nenhum dos três cenários, houve transbordamento da calha 

principal de inundação do rio. Isto indica, portanto, que estes locais não se caracterizaram 

como regiões de risco de inundação dentro das metodologias utilizadas neste estudo. 
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Figura 24: Altura de Lâmina de água, para 2, 10 e 100 anos, para Seção Inicial da 

Canalização. 

 

Figura 25: Altura de Lâmina de água, para 2, 10 e 100 anos, para a Seção Final da 

Canalização. 

Ao observar as Figuras 23 e 24, é possível perceber o grande problema da canalização se 

encontra na seção final da mesma. Num primeiro momento, isto pode parecer atípico, visto 

que a velocidade na canalização costuma aumentar quando há menos irregularidades e, 

consequente, menor rugosidade no canal. Os resultados apontam que, de fato, ocorre um 

aumento de velocidade no canal. No entanto, ao observar as seções jusantes à canalização, 

logo se chega à explicação da principal causa do acúmulo de água na seção final:   
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Figura 26: Altura de Lâmina de água, para 2, 10 e 100 anos, para a primeira Seção 

Transversal de Jusante à Canalização. 

 

Figura 27: Altura de Lâmina de água, para 2, 10 e 100 anos, para a última Seção Transversal 

de Jusante à Canalização. 

A análise das Figuras 25 e 26 permite concluir que a brusca mudança, do perfil retangular 

para o perfil trapezoidal, acaba ocasionando um acúmulo de água na seção final da 

canalização (Figura 24).  Esta mudança de geometria, em menos de 10 metros de perfil 

transitório, causa uma elevada perda de carga localizada por contração de seção, o que 

provoca o acúmulo de água na seção final de escoamento da canalização (Figura 28). Esta 
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mudança de perfil deveria ser dimensionada para ocorrer de forma mais suave, de modo que a 

contração não fosse tão significativa e localizada em um trecho curto (Figura 27). Desta 

forma, a perda de carga localizada iria ser menor e distribuída ao longo de um maior percurso, 

o que poderia favorecer o escoamento no final da canalização, diminuindo as áreas de fluxo 

ineficiente (água com velocidade insignificante, que se acumula nas bordas). 

 

Figura 28: Final da canalização, com destaque para o trecho de transição entre perfil 

retangular e perfil trapezoidal. 

 

Figura 29: Perfil Longitudinal de altura de Lâmina de água, para 100 anos de Tempo de 

Retorno, ao longo de todo o percurso. 

 

Rocha & Paiva (2010) afirmam que existem tubulações de drenagem de água pluvial e 

efluente doméstico que se encontram muito próximas da altura de lâmina d’água no período 

de seca, época em que foi tirada a foto da Figura 29. Nela é possível observar que, por mais 

que não se configurem episódios de enchente ao longo da calha do rio principal, pois não 
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existe transbordamento da água na calha, o fluxo ao longo desta tubulação pode ficar parado, 

ou até se reverter, causando episódios de alagamentos nas ruas em que as entradas da galeria 

estão localizadas. 

 

Figura 30: Tubulação proveniente de rua do bairro São Pedro. Datada de 26/06/2010. 
Fonte: Rocha & Paiva (2010) 

Percebe-se que o maior impacto vem sendo sentido pelos moradores das ruas transversais à 

BR440. No final da canalização, trecho em que o acúmulo de água se mostra mais crítico, 

também existe uma tubulação de drenagem, oriunda de uma das ruas do bairro. Esta 

canalização (Figura 30) se encontra em posição crítica, pois, segundo Rocha & Paiva (2010), 

quando o nível de água chega a, aproximadamente, 1,5 metros, alagamentos já começam a 

acontecer nestas ruas transversais, devido à altitude na qual se encontram as entradas destas 

tubulações. 
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Figura 31: Saída de Tubulação em ponto a jusante da canalização.  
Fonte: Rocha & Paiva (2010)  

Na Figura 31, marcou-se o ponto que representa a saída da tubulação. O que pode ser 

observado é que uma chuva de período de retorno de 2 anos já causa graves impactos na rua, 

pois a tubulação já se encontraria quase completamente submersa e o nível de água passaria a 

ultrapassar a altitude de entrada da mesma, fazendo o fluxo parar ou se inverter. 

 

Figura 32: Seção Transversal jusante à Canalização, com localização da Tubulação de 

drenagem em destaque no ponto vermelho. 
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6. CONCLUSÕES 

Analisando os cenários simulados no software HEC-RAS, aliados aos dados expostos por 

Rocha & Paiva (2010), fica clara a delicadeza da situação em que se encontra este trecho do 

bairro do São Pedro. As simulações, em conjunto com análises de campo e de trabalhos 

anteriores, permitiram concluir que a canalização acabou por potencializar a ocorrência de 

enchentes em alguns trechos do bairro. A elevada perda de carga localizada no trecho final da 

canalização, ocasionada pela mudança brusca na geometria do canal, com consequente 

diminuição da área de escoamento, favorece o acúmulo de água neste trecho. 

Chuvas com pequenos tempos de retorno já causam impactos em algumas ruas transversais à 

BR440. Dependendo da intensidade das mesmas, a altura de lâmina d’água em alguns trechos 

pode ser superior à altitude de entrada de bueiros em ruas do bairro, o que ocasionaria fluxo 

reverso de água. Como não existe separação entre a água pluvial e a água escoada de efluentes 

domésticos, os riscos ainda se potencializam, devido à possível presença de agentes 

patogênicos nessas inundações.  

Isto é condizente com o que foi exposto pela população no trabalho de Rocha & Paiva (2010). 

Os moradores do bairro, ao serem entrevistados, afirmaram que já tomam medidas de 

controle, como tábuas de contenção na entrada de suas residências, para se prevenirem dos 

danos causados por chuvas mais intensas. 

Estudos mais detalhados e minuciosos se fazem necessários, de modo que a situação seja 

melhor compreendida e medidas de controle possam ser tomadas, para que a população não 

sofra tanto com os impactos causados pelas enchentes recorrentes.  

Seria interessante que as seções transversais do rio fossem medidas, com maior precisão, ao 

longo de toda a extensão da bacia, de modo que uma simulação completa da área fosse 

possível. De posse destas informações, seria possível traçar um mapa de inundação da 

totalidade da área da bacia, entender onde estão as regiões mais críticas e quais as principais 

causas. Com isso, a raiz do problema poderia ser atacada e medidas que visem à minimização 

dos impactos poderiam ser tomadas. 

Na verdade, a canalização de um córrego, nos dias atuais, vai à contramão do 

desenvolvimento. O que vem sendo feito, principalmente em países da Europa e nos Estados 

Unidos, é justamente o oposto. Córregos vêm sendo revitalizados e canalizações desfeitas, 

pois os estudos mostram que o problema acaba se agravando em trechos a montante ou a 

jusante das mesmas, dependendo de sua geometria.  
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Para viabilização da BR440, foi necessária a canalização do córrego do São Pedro. No 

entanto, precisa ser investigado se o projeto foi feito seguindo o melhor dimensionamento 

possível. Se for comprovado que existe uma melhor geometria para o canal, ou que outras 

obras deveriam ser feitas para suavizar os impactos, medidas devem ser tomadas para a 

correção ou melhoria do sistema.  

Trabalhos futuros podem focar em outras geometrias de galeria (circulares, por exemplo), 

outras dimensões para a galeria retangular (mais alongada, mais achatada etc) e testar qual 

mais se adequa ao cenário encontrado na bacia em questão. Não deixando de levar em conta a 

geometria que antecede a entrada e a geometria que procede a saída da canalização, visto que 

são tão importantes quanto a própria geometria das galerias e não podem ser deixadas de lado 

quando da execução dos dimensionamentos. 
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