
XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 1

 
DRENAGEM URBANA DE ÁREAS ESPECIAIS: o caso da bacia endorreica 

da Lagoa do Buracão em João Pessoa - Paraíba 

Valéria Diniz dos Santos1 Débora Cristina Almeida de Assis2 & Tarciso Cabral da Silva3 

RESUMO - As inundações urbanas resultam no comprometimento da qualidade de vida nas 
cidades, principalmente em função do crescimento das áreas urbanizadas. Objetivando minimizar os 
efeitos das enchentes no meio urbano, diversas metodologias vêm sendo desenvolvidas atualmente. 
No presente trabalho, mostra-s sucintamente o estudo da problemática da drenagem urbana de uma 
bacia hidrográfica endorreica, denominada Lagoa do Buracão, localizada no bairro de Oitizeiro, 
município de João Pessoa, Estado da Paraíba. Após caracterização da área enfocada e das variáveis 
hidrometeorológicas pertinentes, foram feitas simulações do comportamento hidrológico-hidráulico 
do conjunto bacia-lagoa a partir da modelagem efetivada com uso do Software ABC 6. São 
considerados três cenários propostos e simulados a partir de um cenário base correspondente à 
conformação atual da Lagoa. Os cenários propostos incluem obras de desassoreamento e 
aprofundamento da lagoa. Os resultados mostraram que a alternativa mais adequada seria a do 
cenário 1, que abrange aprofundamento da lagoa para perfil de fundo constante de 3. Com base 
neste cenário eleito, propõe-se uma solução de drenagem de uso multifuncional, combinando a 
utilização de técnicas compensatórias de drenagem urbana à inserção de elementos que propiciam a 
requalificação da paisagem urbana. 

ABSTRACT - Urban floodings result in damages and losses of the quality of life in the cities, 
mainly in function of the growth of the urban areas. Aiming to minimize the effect of floods in the 
urban area, several methodologies have being developed. In this paper, is showed shortly a study 
about urban drainage problems in a closed watershed called Lagoa do Buracão, in the city of João 
Pessoa, Paraíba State, Brazil. Each feature of the studied area was researched and several 
hydrological simulations were made in order to analyze three different sceneries. The sceneries 
include changes in the characteristics levels of the lake. It was used rainfall data and physical 
characteristics of the studied watershed. The results showed that the alternative most adequate were 
that of scenerie 1, with the constant deep of the lagoon bottom of 3 meters. The proposal solution of 
urban drainage adds other functions as the creation of a desirable landscape in the composition of 
the urban space, the valuation of the neighboring areas and the restoration of the environment which 
is currently degraded. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O crescimento das áreas urbanizadas tem apresentado influências diversas sobre a morfologia, 

hidrologia, cobertura vegetal e clima, que afetam os processos naturais no meio urbano, 

modificando-os às vezes de forma significativa. Neste contexto, a drenagem urbana insere-se como 

condição sine qua non para a obtenção de indicadores sanitários mais favoráveis, uma vez que 

contribui efetivamente para a melhoria da qualidade de vida no meio urbano.  

No entanto, a prática corrente, no que concerne ao tratamento da drenagem de águas pluviais, 

abrange práticas tradicionais com atuações principalmente sobre a implantação de galerias e canais. 

Este tratamento dado ao sistema de drenagem, por vezes, translada o problema de alagamento para 

jusante, degradando estas outras áreas de menores cotas. 

O enfoque atual aponta para uma tendência à adoção de medidas que busquem a urbanização 

integrada a um planejamento do setor do saneamento básico, de maneira que os problemas possam 

ser previstos e equacionados de forma sistêmica. Deste modo, busca-se o enfrentamento da questão 

da drenagem de águas pluviais, procurando-se minimizar os impactos para as populações residentes 

nas áreas vulneráveis, introduzindo programas integrados como uma forma de inserção social.  

Isto favorece a adoção de novas idéias como as paisagens hidrológicas funcionais, seguindo os 

conceitos de desenvolvimento urbano de baixo impacto (LID – Low Impact Development) e 

valorização da água no meio urbano (BMP – Best Management Practices) preconizada por Schueler 

(1987). 

Neste trabalho mostra-se resumidamente a proposição de um plano referente a uma solução de 

drenagem urbana de baixo impacto, para implementação em uma área compreendida como uma 

área especial abrangida por uma bacia hidrográfica endorreica situada no Bairro de Oitizeiro, 

município de João Pessoa, Paraíba, nas vizinhanças de uma lagoa denominada Lagoa do Buracão. 

São feitas proposições a partir de simulações hidráulico-hidrológicas para diferentes cenários, 

apresentando ao final uma proposta de uso do solo nas áreas no entorno da lagoa. Busca-se o 

entendimento do comportamento hidrológico da bacia frente a eventos de chuva extremos, visando 

identificar soluções racionais de drenagem que forneçam subsídios para a gestão do meio urbano 

compreendendo este tipo de bacia hidrográfica. Os critérios para a definição da melhor solução 

envolvem as menores intervenções físicas na Lagoa, maior eficiência de detenção ou 

armazenamento e a ausência de inundação nas áreas marginais com cotas reservadas para o passeio 

público.  

2 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
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A bacia endorreica da Lagoa do Buracão localiza-se no bairro de Oitizeiro (Figura 1), 

município de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, entre as latitudes 9208468,78 kmN e 

9207872,1497 kmN e as longitudes 290623,77 kmE e 291451,69 kmE. Possui uma área de 0,31 

km² e perímetro de 2,35 km. Está inserida na bacia urbana do Rio Jaguaribe, no litoral sul do Estado 

da Paraíba.  

 

 
Figura 1 – Localização da bacia da Lagoa do Buracão no bairro de Oitizeiro 

A área que abrange a bacia do Jaguaribe apresenta-se com um clima tropical úmido, Aw na 

classificação de Köppen. A amplitude térmica é muito pequena. Na região, praticamente só existem 

duas estações no ano: o inverno, com temperatura média na faixa de 24º C, época em que ocorre o 

período de chuvas; e o verão, com temperatura média na faixa de 26º C, em que ocorre o período 

com poucas chuvas ou seco. A temperatura média anual é de 26,1 °C, com a média das máximas e 

das mínimas ocorrendo nos meses de Dezembro (27,1 °C) e Agosto (16,8°C). 

A precipitação média anual é de 2.064,2 mm. Os valores mínimos de precipitação ocorrem 

entre os meses de setembro e fevereiro, com mínima pluviometria em novembro, enquanto que os 

maiores índices pluviométricos são observados nos meses de março a agosto, com máxima 

pluviometria em junho. A evaporação média anual atinge o valor 1.646,8 mm, sendo dezembro o 

mês onde são registrados os maiores valores (média de 182,2 mm). A insolação anual atinge o valor 

de 2.749,3 horas, com o máximo de 279,2 horas ocorrendo no mês de novembro. A umidade 
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relativa média anual é de 77,0%, sendo o valor mínimo registrado em outubro (72,0 %) e o máximo 

no mês de julho (83 %).  

3 – ESTUDO DE CASO 

3.1 – Análise estatística dos totais precipitados dos meses de janeiro da área de estudo 

Muito embora a área de estudo caracterize-se por concentrar os maiores valores precipitados 

anuais entre os meses de março e agosto, observou-se que o mês de janeiro de 2004 foi um mês 

atípico quanto a este aspecto, uma vez que foram constatados eventos chuvosos de grande 

intensidade, os quais causaram transtornos diversos para a população residente no município de 

João Pessoa. 

Com a finalidade de ratificar tal assertiva, procedeu-se uma análise estatística de uma série 

histórica de precipitações mensais do município de João Pessoa. Para tanto, utilizou-se a série de 

dados de chuva do posto pluviométrico de João Pessoa, abrangendo dados do período de 1913 a 

1969, período no qual foi administrado pelo DNOCS, e dados do período de 1986 a 2005, sob 

administração do INMET. Os dados característicos do citado posto seguem no Quadro 1. Foram 

selecionados os valores de precipitações mensais de janeiro de cada ano formando uma amostra tal 

qual representada no pluviograma exibido na Figura 2. 
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Figura 2 – Pluviograma no período de 1913-1969 e 1986-2005 nos meses de janeiro, no posto do 

INMET em João Pessoa 
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Quadro 1 – Descrição do posto pluviométrico em João Pessoa utilizado na análise estatística dos 
totais precipitados em janeiro 

Nome do Posto Data da instalação Latitude Longitude Altitude 
João Pessoa 07/1912 07°06’ S 34°52’W 7,73 m 

 
Os valores das precipitações mensais selecionados foram ajustados às distribuições de 

probabilidade Normal e Log-Normal, sendo a distribuição Log-Normal a que forneceu o melhor 

ajuste, conclusão inferida através da observação dos valores obtidos mediante a realização do teste 

de Kolmogorov-Smirnov.  

Da análise dos valores obtidos a partir da distribuição ajustada, infere-se que o mês de janeiro 

de 2004, no qual registrou-se uma precipitação mensal de 303 mm, constitui um mês crítico do 

ponto de vista hidrológico, uma vez que a probabilidade de ocorrência de um evento chuvoso como 

este é de 41 anos. Assim sendo, selecionou-se uma seqüência de eventos chuvosos de janeiro de 

2004 com vistas à simulação do comportamento da lagoa face às situações críticas e diferentes 

cenários de intervenções físicas na lagoa. 

Apesar da disponibilidade de dados diários de chuva, fez-se necessária a utilização de dados 

de precipitação com tempo de aquisição adequado ao estudo hidrológico. Com base nestas 

considerações, optou-se por utilizar dados de precipitação da bacia experimental da Universidade 

Federal da Paraíba do riacho Guaraíra, sub-bacia do rio Gramame, na microrregião denominada 

João Pessoa, a 21 km de distância, a sudoeste. Trata-se de uma bacia experimental que possui uma 

área de 5,84 km² e está localizada no município de Pedras de Fogo, em propriedade da agroindústria 

Gramame Agro Industrial S.A. (GIASA), entre as latitudes 9.190,80 km e 9.195,25 km e longitudes 

274,50 km e 277,00 km, de acordo com Medeiros et al. (2005). Na bacia, encontra-se instalado e 

em funcionamento um pluviômetro digital com tempo de aquisição de um minuto durante eventos 

chuvosos. Na Figura 3 destaca-se o hietograma observado para a estação 2, na bacia experimental 

para o mês de janeiro de 2004. 

Destaque-se que os dados de precipitação utilizados na simulação abrangem os eventos 

chuvosos ocorridos entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2004. Estes dados forneceram informações 

importantes para o entendimento da dinâmica das cheias no local de estudo, uma vez que 

permitiram a análise do comportamento da lagoa para uma significativa seqüência de eventos 

chuvosos, incluindo o dia 27 de janeiro no qual se registrou o maior valor de precipitação diária do 

janeiro de 2004, correspondente a 65,02 mm. No Quadro 2 destaca-se a seqüência de eventos 

chuvosos utilizados para a simulação da Lagoa do Buracão. 
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Figura 3 – Pluviograma observado na estação 2 da bacia experimental do riacho Guaraíra, janeiro 

de 2004. 

Quadro 2 – Eventos chuvosos utilizados na simulação da bacia da Lagoa do Buracão 
Evento Data Precipitação total (mm) 

1 27 de janeiro de 2004 65,02 
2 28 de janeiro de 2004 36,31 
3 29 de janeiro de 2004 7,11 
4 30 de janeiro de 2004 4,06 
5 31 de janeiro de 2004 55,88 

3.2 – Aplicação do modelo ABC 6 na bacia da Lagoa do Buracão 

3.2.1 - O modelo ABC 6 

O programa ABC 6, desenvolvido na Escola Politécnica da USP, possibilita o uso de métodos 

sintéticos para o dimensionamento de vazões máximas em pequenas bacias sem dados, perfil este 

bastante comum tanto no meio urbano como para pequenas bacias rurais. Por este motivo, facilita o 

planejamento quando há escassez de informações ou quando não se tem dados específicos da 

região, e ainda pode-se utilizá-lo para subsidiar estudos de pré-dimensionamento, Oliveira et al. 

(1999). Outra peculiaridade do ABC 6 é permitir a combinação de alguns algoritmos existentes na 

literatura para determinação de variáveis hidrológicas, possibilitando assim que o usuário crie seu 

próprio modelo, entendendo o sistema representado. 

Segundo Oliveira et al (1999), na solução de problemas e estudo de alternativas, o diálogo do 

programa ABC 6 com o usuário é feito através de uma seqüência de módulos que se descreve 

resumidamente a seguir: 
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(a) Módulo Topologia: este módulo permite a entrada de dados relativos à estrutura do sistema em 

análise, possibilitando a inserção e ligação dos diversos elementos do sistema. A rede simulada 

pode ser definida como uma rede de fluxo composta de nós e arcos assim definidos: 

• Nós: representam pontos de início, final, confluência de bacias ou reservatórios. Quando um 

nó representa um reservatório, ele contém todos os dados que caracterizam esse reservatório, 

a exemplo da cota da crista do vertedor, cota de fundo do reservatório, largura do vertedor, 

curvas cota×vazão e cota×volume, dentre outros; 

• Arcos: representam bacias hidrográficas e trechos de canais naturais e artificiais. Para as 

bacias hidrográficas, cada arco contém os dados que a caracteriza e uma função de 

transformação responsável pela produção de uma saída (vazão) a partir de uma entrada 

(chuva). Já para os canais, a função de transformação é o amortecimento do hidrograma de 

entrada no trecho e a saída é o hidrograma amortecido no final do mesmo. 

(b) Módulo Intervalo: este módulo permite a entrada do intervalo de tempo de discretização dos 

cálculos. Destaque-se que esse intervalo é obrigatoriamente o mesmo para todos os trechos da bacia 

hidrográfica. 

(c) Módulo Modelos: nesse módulo é possível escolher entre quatro modelos de uso consagrado 

para o cálculo da chuva excedente, quais sejam: fórmula de Horton, fórmula de Green e Ampt, 

método do Soil Conservation Service e método do Índice φ. Também é possível decidir qual o 

modelo de traçado de hidrograma de escoamento superficial direto que será utilizado, de acordo 

com a preferência do usuário e as peculiaridades do problema em análise (método de Clark e 

hidrograma triangular do SCS). 

(d) Módulo Dados: esse módulo recebe informações do usuário a respeito da bacia hidrográfica tais 

como a área de drenagem, forma, declividade, uso do solo, características de infiltração e outras 

necessárias para determinar o hidrograma de cheias a partir de uma tormenta de projeto. Na tela são 

mostrados todos os dados relativos ao trecho (sub-bacia) que está sendo analisada. Além disso, são 

mostrados os modelos de cálculo de chuva excedente e de traçado do hidrograma.  

Neste módulo é possível determinar a tormenta de projeto a partir de precipitações fornecidas 

diretamente pelo usuário ou por meio de relações Intensidade-Duração-Freqüência, entre outras.  

Ainda no módulo dados, o Sistema ABC 6 permite determinar o caminhamento das ondas de 

cheia pela bacia hidrográfica ao longo de trechos de canais. Nessa etapa é possível entrar com o 

comprimento do canal e o coeficiente de amortecimento. O Sistema gera três parâmetros (C0, C1, 

C2) que são usados no amortecimento da onda de cheia ao longo do canal (é utilizado o método 

hidrológico de Muskingum para o cálculo do amortecimento). 

Permite determinar o caminhamento das ondas de cheia em reservatórios de amortecimento, com 

vertedores em soleira livre sem comporta e vertedores afogados (orifícios). 
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(e) Módulo Saídas: nesse módulo basta ao usuário clicar em um ponto qualquer do esquema 

representativo da bacia hidrográfica para obter os resultados do respectivo ponto. Como resultados 

são apresentados, em forma de tabelas e gráficos, a precipitação total, precipitação excedente e os 

hidrogramas de escoamento superficial direto. 

A precipitação pode ser definida manualmente na forma de tabela (tempo x precipitação) ou 

por IDF selecionadas num mapa do território nacional no qual estarão dispostas geograficamente. A 

chuva será distribuída no tempo através do método dos Blocos Alternados e no espaço através de 

um coeficiente de redução espacial. 

3.2.2 - Discretização da bacia da Lagoa do Buracão 

A aplicação do modelo ABC 6 para a Lagoa do Buracão iniciou-se com a discretização da 

bacia, tomando por base reconhecimento detalhado das condições de topografia e da 

impermeabilização local, propiciado pela realização de diversas observações in loco. A partir destas 

informações, dividiu-se a bacia em estudo em três pequenas sub-bacias, conforme esquema de 

discretização da bacia destacado na Figura 4.  

Sub-bacia 1

Sub-bacia 2
Sub-bacia 3

 
Figura 4 – Representação esquemática das sub-bacias da bacia da Lagoa do Buracão 

Ressalte-se que a discretização adotando-se três sub-bacias teve sua justificativa na relativa 

homogeneidade quanto aos aspectos de declividade, cobertura vegetal e ocupação do solo. No 

Quadro 3 podem ser visualizadas características de cada sub-bacia. A bacia foi discretizada 

consoante o esquema representativo da rede de drenagem destacado na Figura 5. 

Quadro 3 – Características das sub-bacias utilizadas na simulação 
Discretização Sub-bacia Área 

(km²) 
Comprimento do 

talvegue (m) 
Diferença de 

cotas (m) 
Declividade 

(m/km) 
1 0,06 924 21 22,73 
2 0,21 855,5 18 18,97 

 
3 sub-bacias 

3 0,04 587,5 6 8,93 
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Figura 5 – Tela do programa ABC 6 mostrando o esquema da rede de drenagem da bacia da Lagoa 

do Buracão 

3.2.3 - Dados de entrada do modelo ABC 6 

Estabelecida a discretização da bacia e selecionados os eventos chuvosos a serem simulados, 

passou-se à etapa de alimentação dos módulos do modelo, conforme detalhado a seguir: 

(a) Tempo de concentração  

Para a determinação do tempo de concentração, foi escolhida a fórmula de Kirpich, baseando-

se nos estudos de Esteves e Mendiondo (2003), que a indicam como uma das fórmulas de melhor 

desempenho, em especial para o caso de pequenas bacias urbanas. Para o caso em estudo calculou-

se o tempo de concentração para cada as sub-bacias 1, 2 e 3 a partir dos dados destacados no 

Quadro 3, sendo obtidos os seguintes valores, respectivamente: 16,16 min; 15,69 min e 15,52 min. 

(b) Cálculo da CN 

Como a bacia da Lagoa do Buracão apresenta diversos tipos de solo e de ocupação, calculou-

se para cada uma das sub-bacias discretizadas um valor de CN obtido pela média ponderada dos 

diversos CNs correspondentes às áreas homogêneas.  

Para o cálculo do CN médio procedeu-se à escolha das condições de umidade antecedente do 

solo (considerou-se a situação AMC II) e estabelecimento do grupo de solos predominante nas sub-

bacias de acordo com o tipo de solo e condições de ocupação - solos predominantemente do tipo C, 

com base nas pesquisas de Melo (2000) e Oliveira (2001). No Quadro 4 segue a classificação da 

bacia segundo as classes de uso e ocupação do solo, suas áreas e os valores de CN correspondentes. 
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Quadro 4 – Valores de CN da bacia da Lagoa do Buracão segundo uso e ocupação do solo 
Área (km²) Classe de uso e 

ocupação do solo 
Tipo de Superfície 

1 2 3 
CN 

Área residencial Lotes até 500 m² 0,0400 0,1000 0,0300 90 
Áreas comerciais Altos níveis de impermeabilização 0,0030 0,0250 0,0100 94 

Pavimentadas com guias e 
drenagem 

0,0040 0,0330 0,0020 98 Ruas e estradas 

De terra 0,0110 0,0450 0,0010 87 
Boas condições de cobertura de 

grama 
0,0001 0,0030 0,0010 74 Espaços abertos, 

parques e jardins 
Condições médias de cobertura de 

grama 
0,0030 0,0040 0,0005 79 

(c) Determinação da precipitação efetiva 

A precipitação efetiva foi determinada através da aplicação do Método SCS. 

(d) Determinação da Vazão de pico 

Para cada evento chuvoso neste mês, com intervalo de cálculo adequado, calcularam-se os 

hidrogramas de vazão máximas de entrada e saída da lagoa utilizando a metodologia do Hidrograma 

Triangular. 

(e) Intervalo de tempo 

O intervalo de tempo de discretização (15 minutos) utilizado para o passo de cálculo foi 

determinado tomando por base o tempo de concentração das sub-bacias.  

(f) Estrutura de vertimento 

A estrutura de vertimento básica adotada para as proposições das possíveis soluções 

compreende um vertedor do tipo soleira livre com largura de 1,1 m e coeficiente de descarga igual a 

0,450. A capacidade do vertedor foi determinada a partir da seguinte equação: 
2/3CLHQ =  

Onde: 

Q = vazão, em m³/s; 

C = coeficiente de descarga; 

L = largura do vertedor, em m; 

H = altura da lâmina d’água, em m. 

(1)

 

3.3 – Simulações hidrológicas para diferentes cenários 

3.3.1 - Cenários de simulação 

Os cenários balizados foram idealizados tomando por base a simulação do comportamento da 

lagoa para situações críticas, considerando a ocorrência consecutiva de vários eventos chuvosos 
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para o mês de janeiro de 2004. No Quadro 5 destaca-se um resumo dos parâmetros considerados na 

simulação de cada um dos cenários.  

Além destes parâmetros, faz-se necessário o conhecimento da curva cota-área-volume para 

cada uma das situações propostas a fim de que sejam implementadas na entrada de dados. Destaca-

se que para o primeiro dia da série de eventos adotou-se a cota da lâmina d’água inicial como sendo 

a 30, em todos os cenários simulados, correspondente ao nível mais freqüente no período seco, 

coincidindo decerto com o nível do lençol freático. Para os demais dias simulados a cota da lâmina 

d’água inicial nos cenários simulados foi a 30,5, ou seja, considerando a lagoa cheia. As Figuras 6 a 

10 mostram os pluviogramas e hidrogramas obtidos nas simulações dos diferentes cenários 

propostos. 

• Cenário atual 

As simulações hidrológicas para o funcionamento da lagoa foram fundamentadas no cenário-

base que serviu de ponto de partida para elaboração dos cenários propostos em seguida relatados. 

Este cenário abrange a situação da bacia da Lagoa do Buracão tal qual sua conformação de fundo 

atual e compreende a lagoa com nível de água na cota 30, profundidade máxima na cota 26 e o 

vertedor existente locado na cota 30,5. O vertedor na composição atual possui largura de 0,50m e 

permite o encaminhamento das águas vertidas para um canal escavado e daí para o rio principal da 

bacia, o rio Jaguaribe a jusante, após um trajeto de 205,6 m. 

• Cenário 1  

Este cenário abrange a proposta de aprofundamento da lagoa para um perfil de fundo 

horizontal plano com 3 metros de profundidade constante, obviamente a ser efetivada mediante 

realização de desassoreamento. A cota de fundo é de 26,0; a cota inicial da lâmina d’água é 30,0 e a 

cota do vertedor é 30,5. 

• Cenário 2  

Cenário da lagoa com perfil de fundo constante em toda sua profundidade. Para este cenário a 

lagoa deverá ser desassoreada em toda sua área de fundo a partir da cota 30,5 até a cota de fundo 

igual a 26,0. Desse modo, ficaria com 4 metros de profundidade constante, 26 como cota de fundo, 

30,0 como cota inicial da lâmina d’água e 30,5 como cota do vertedor.  

• Cenário 3  

Cenário similar ao 2 no qual a única diferença reside na aprofundamento da lagoa que seguiria 

até a cota 25,0. Desse modo, a lagoa teria perfil constante e com profundidade de 5 m. 
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Quadro 5 – Características adotadas para os cenários simulados 
Cenários Parâmetros 

Atual 1 2 3 
Profundidade (m) ≤ 3 3 4 5 

Cota da lâmina d’água inicial (m) – 1° dia da 
série de eventos chuvosos 

30,0 30,0 30,0 30,0 

Cota da lâmina d’água inicial (m) – demais 
dias da série de eventos chuvosos 

30,5 30,5 30,5 30,5 

Cota do fundo (m) 26,0 26,0 26,0 25,0 
Largura do vertedor (m) 0,50 1,10 1,10 1,10 
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Figura 6 – Pluviograma e Hidrograma dos eventos do dia 27/01/2004 para os cenários propostos 
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Figura 7 – Pluviograma e Hidrograma dos eventos do dia 28/01/2004 para os cenários propostos 
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Figura 8 – Pluviograma e Hidrograma dos eventos do dia 29/01/2004 para os cenários propostos 
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Figura 9 – Pluviograma e Hidrograma dos eventos do dia 30/01/2004 para os cenários propostos 
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Figura 10 – Pluviograma e Hidrograma dos eventos do dia 31/01/2004 para os cenários propostos 

3.3 – Análise dos cenários simulados 

Os resultados das simulações foram analisados e comparados objetivando a verificação da 

eficácia de cada solução prevista nos cenários a fim de se encontrar uma combinação otimizada de 

intervenções para a atenuação das cheias na área enfocada. Como melhor solução entende-se a que 

implicar nos critérios: I) menores intervenções físicas na lagoa; II) eficiência de detenção alta; III) 

ausência de inundações nas áreas marginais com cotas reservadas para o passeio público. 

A eficiência de retenção, ou de armazenamento, é obtida a partir das simulações. Sua 

determinação é feita com base na Equação 2 que segue, segundo Santos (2006). Na Figura 11, 

destacam-se esquematicamente os elementos a serem determinados para o cálculo da eficiência de 

armazenamento do reservatório.  

100
max

×
∆

=
Qe

QEfic             (2) 

Onde: 

Efic – eficiência de retenção do reservatório, em %; 

Q∆  – diferença entre a máxima vazão de entrada e a máxima vazão de saída, em m³/s; 

maxQe  – máxima vazão de entrada, em m³/s. 

Nas Figuras 12 e 13 destacam-se as eficiências de detenção calculadas para cada um dos 

cenários propostos e para o cenário atual e as cotas máximas atingidas pela lâmina d’água.  
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Figura 11 – Esquema para determinação da eficiência de retenção da lagoa 

 
Figura 12 – Cotas máximas atingidas para os cenários de drenagem propostos 

Vale salientar que as eficiências de detenção calculadas em cada um dos dias simulados 

referem-se ao evento principal, ou seja, o que apresentou o maior pico de vazão afluente. Assim, 

pode-se avaliar o rendimento do armazenamento do reservatório e, conseqüentemente, fundamentar 

a escolha da melhor alternativa dentre os cenários simulados, com referência ao critério II.  

Analisando os dados obtidos nas simulações, verifica-se que o cenário atual apresenta os 

maiores valores de cota máxima atingida pela lâmina d’água, o que demonstra que eventos 

chuvosos similares, ou de maior monta do que os considerados, provocariam a ocorrência de 

inundações na área, quando a cota da lâmina d’água supera a cota do passeio. Neste cenário foram 

observadas inundações na área para os eventos dos dias 27/01/2004, 28/01/2004 e 31/04/2004 onde 

as alturas máximas atingidas provocam desconforto e riscos para a população local. De fato, tal 
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assertiva confirma a hipótese inicial de inadequação da atual situação de drenagem da Lagoa do 

Buracão. 
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Figura 13 – Eficiências de detenção dos cenários de drenagem propostos para os eventos simulados  

De modo geral, a tomada de decisão entre diferentes cenários de drenagem que integram 

diversas soluções admissíveis para uma área, baseia-se na análise de um conjunto de critérios de 

comparação, que dependem fortemente do decisor e do peso por ele atribuído aos aspectos em 

questão, Baptista et al. (2005). Para o caso estudado, a decisão é fundamentada na análise dos 

critérios explicitados no Quadro 6, conjuntamente com o porte das intervenções. Traduz, portanto o 

instrumento principal para a tomada de decisão quanto à melhor alternativa. 

Com relação à eficiência de detenção, há que se esclarecer que a adoção da solução de 

drenagem usando apenas como critério o máximo valor de eficiência, pode acarretar em custos 

elevados de implantação, em especial quando se trata de soluções que envolvem consideráveis 

movimentos de terra (para obras da estrutura de vertimento e galeria de encaminhamento das águas 

para o curso d´água receptor) e volumes de sedimentos a serem desassoreados da Lagoa.  

A análise da Figura 12 permite concluir, a princípio, que os cenários 1, 2 e 3 apresentam-se 

como soluções viáveis por apresentarem valores altos de eficiência de armazenamento, sempre 

maiores que 96,00%, sem alcance do nível d’água da cota do passeio, referida no critério III. 

Quadro 6 – Verificação quanto aos critérios de análise envolvidos na escolha do cenário 
Cenários Critérios de análise 

atual 1 2 3 
Máxima eficiência de detenção  

96,95 % 
 

96,18 % 
 

99,74 % 
 

100 % 
Máxima cota atingida 30,81 m 30,71 m 30,69 m 30,69 m 

Volume de desassoreamento 0 m³ 18.685,5 m³ 24.821,4 m³ 30.957,3 m³ 
Porte da intervenção Nenhuma  Menor  Média  Maior  
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No tocante à máxima cota atingida, destaca-se que o essencial é preservar a cota do passeio, 

garantindo que a máxima cota não sobreponha a cota estabelecida para o passeio, uma vez que tal 

fato ocasionaria desconfortos para a população local quais os atualmente verificados. Constata-se 

que nos cenários simulados 1, 2 e 3 as cotas máximas atingidas não ultrapassaram o limite 

estabelecido, o que aponta para uma relativa igualdade entre os cenários propostos no tocante a este 

aspecto. 

Relativamente ao volume de desassoreamento, considera-se que o aumento demasiado da 

capacidade de reservação da lagoa acarreta custos elevados de implantação, do que se infere que a 

solução adotada deve ser a de menor volume a ser desassoreado quanto possível. Sob este aspecto, o 

cenário 1 aparece como o mais adequado uma vez que nele se observa o menor volume a ser 

desassoreado, ou seja,o com o menor volume de intervenções entre os cenários nº 1, 2 e 3. O 

cenário 1 atende a este critério. 

Desse modo, a escolha do cenário 1 como o mais adequado fundamenta-se no resultado 

favorável no tocante aos valores de eficiência de detenção, não alcance da cota máxima de passeio e 

menor volume a ser desassoreado, o que implica na solução de menor intervenção para a área e 

menores custos decorrentes. 

4 – PROPOSIÇÃO DE USO MULTIFUNCIONAL A PARTIR DOS CENÁRIOS 

ESTUDADOS 

A análise apresentada no item anterior subsidiou a verificação da eficiência dos cenários 

simulados e conseqüente escolha da solução de drenagem mais adequada para a área em estudo, 

incluindo averiguação da capacidade de armazenamento da lagoa, volume de desassoreamento 

requerido para a implantação da solução e observação do limite estabelecido para a cota do passeio. 

Estabelecido o cenário mais adequado o 1, apresenta-se uma proposta de uso multifuncional 

agregando, além das intervenções tradicionais de drenagem, soluções compensatórias e conceitos 

urbanísticos que visam interferir nas causas das enchentes locais de modo racional, sustentável e 

criativo, aproximando o planejamento urbano da engenharia hidráulica. Nas Figuras 14 e 15 

apresentam-se, respectivamente, croquis esquemáticos em planta e perfil do projeto de uso 

multifuncional para a Lagoa do Buracão, constante da proposta de drenagem urbana e ordenamento 

do solo. 

De modo geral, a proposta inclui a locação de uma faixa verde vegetada, com 3,0 metros de 

largura, adjacente ao espelho d’água, constituída de vegetação rasteira e arbustiva, resgatando o 

aspecto ciliar da lagoa, e de palmeiras Pindola (attalea oleifera), que reduzem a possibilidade de 

deposição de resíduos sólidos às margens do espelho d’água. Tal composição fundamentou-se nos 
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preceitos celebrados por McHarg (1992) e Lorenzi (2002), e ainda, inspirada nos jardins de Burle 

Marx, projetados para a Lagoa do Parque Solon de Lucena, no município de João Pessoa.  

Além desta, projetou-se uma faixa interna com largura de 3,5 metros destinada a passeio e 

outra externa com largura de 4,0 metros. Estas duas faixas encontram-se em patamares 

diferenciados e sua interligação dar-se-á através de um talude recoberto com vegetação, com 

declividade de aproximadamente 50°, respeitando a topografia local. 

Propõe-se ainda uma área destinada a equipamentos de lazer locada na margem sudeste do 

espelho d’água, com a inserção de quadra poliesportiva e brinquedos infantis, tirando partido da 

topografia local.Propõe-se a implantação de árvores com copa, a exemplo da canafístula (senna 

multijuga) com vistas a criação de um ambiente agradável e atrativo. 

As rampas de acesso às áreas de passeio e de lazer contam com 4,0 metros e localizam-se nas 

porções oeste e sul, com patamares a espaços regulares, implementando uma maior acessibilidade à 

área. O vertedor projetado deverá ser locado na porção nordeste.  

A área interna destinada a passeios compreende a utilização de pavimentos permeáveis, 

fundamentando-se nas elucidações de Baptista et al. (2005), e confere um excelente caráter estético 

à composição, além de auxiliar a infiltração do volume de água escoado na bacia.  

5 – CONCLUSÕES  

As simulações hidrológicas realizadas, para os cenários considerados indicaram a melhor 

solução a referida no cenário 1, segundo os critérios estabelecidos. 

A solução de drenagem proposta para a bacia da Lagoa do Buracão pautou-se na busca de 

uma alternativa que resgatasse o desenho harmônico da Lagoa, acomodando seu desenvolvimento 

atual e crescimento futuro de forma sustentável, preservando o caráter paisagístico com destaque 

para a questão das águas superficiais.  

A ocupação proposta indicou que lagoas de bacias endorreicas, funcionando como bacias de 

detenção, podem ser usadas para o controle de cheias, quando projetadas criteriosamente, ajudando 

a criar ambientes saudáveis, favorecendo o desenvolvimento de uma diversidade de espécies 

vegetais e animais, bem como agregando aspectos estéticos que valorizem o ambiente construído. 

Relativamente aos aspectos sócio-ambientais envolvidos numa possível implantação da 

solução proposta, destaque-se que o planejamento, a implantação e a operação da drenagem da 

Lagoa gerarão impactos benéficos na área de influência, sendo que a incidência mais significativa 

desses impactos ocorrerá certamente sobre os fatores sociais. 

Pode-se concluir que a combinação dos aspectos hidrológicos com os conceitos urbanísticos, 

em ações integradas, propicia a revitalização do espaço urbano, a recuperação de ambientes naturais 
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e a  incorporação de  funções  hidráulicas e  hidrológicas às   estruturas da paisagem urbana. Assim, 

 
Figura 14 – Croqui em planta da proposta de uso multifuncional para a Lagoa do Buracão 

 
Figura 15 – Croqui em perfil da proposta de uso multifuncional para a Lagoa do Buracão 

alcança-se concomitantemente, solução  racional e sustentável  para os problemas de inundações da 

área em questão valorizando-se a presença do elemento água no meio urbano. 
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A solução apresentada sobrepõe o caráter essencialmente hidrológico de controle de cheias, 

uma vez que possibilita a incorporação de outros usos no entorno da Lagoa. Simultaneamente 

resgata-se importante elemento de composição da paisagem através da requalificação do meio 

urbano, criando ambiente multifuncional propício ao desenvolvimento de atividades recreativas e 

contemplativas. 
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