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Introdução

Aspectos Gerais do projeto
O projeto desenvolvido neste estudo trata da área urbana de Mesquita,
na Baixada Fluminense, que é densamente urbanizada e sofre com
inundações do Rio Dona Eugênia, afluente do rio Sarapuí pela
margem esquerda, que tem seu entorno degradado (Figura 1), embora
a parte alta da bacia apresente ainda condições naturais, em uma área
de preservação ambiental (Figura 2).
O objetivo geral deste projeto é atuar de forma integrada e
transdisciplinar na bacia do rio Dona Eugênia, abordando questões de
uso e ocupação do solo, urbanismo, saneamento geral e controle de
enchentes, habitação e requalificação fluvial, na construção de um
projeto de revitalização urbana para a cidade de Mesquita, tendo o rio
como elemento de referência.
A proposta se desenvolve com base no reconhecimento das relações,
físicas, históricas, sociais e ambientais de forma sistêmica, levando à
concepção de um projeto paisagístico que compreende, através de um
sistema de espaços livres multifuncionais, questões ambientais,
sociais e econômicas, que são os três pilares da sustentabilidade.
Introduz-se a possibilidade de incorporar conceitos de requalificação
fluvial como uma alternativa chave para o projeto de drenagem
urbana, que, por sua vez, permite uma atuação distribuída na bacia,
reordenando a hidrologia urbana para o bom funcionamento do rio.
Assim, o projeto apresenta ações focadas nos aspectos ambientais e
de infraestrutura urbana, com rebatimentos em aspectos sociais,
visando a requalificação de uma paisagem que apresenta carências
ambientais, sociais e de infraestrutura.
Tais rebatimentos propiciam a reestruturação do ambiente urbano,
colaborando para melhoria da qualidade de vida da população ao
oferecer incremento de serviços básicos, condições de crescimento e

exploração econômica, contribuindo para requalificação do ambiente
natural e favorecendo a apropriação dos espaços livres como um fato
coletivo. A valorização desta apropriação mostra-se um instrumento
de conservação ambiental e validação do pertencimento do lugar à
comunidade que o vivencia cotidianamente, contribuindo para um
desenvolvimento urbano verdadeiramente sustentável.

Motivação
A canalização de rios, com visão local, promovendo a sua
artificialização, a desconexão de planícies de inundação, a ausência
de espaços livres, o lançamento descontrolado esgotos nas redes
pluviais ou diretamente nos rios, o déficit habitacional e as pressões
sociais, entre outras questões, aparecem como fatores de degradação
do espaço urbano e dos sistemas fluviais.
Uma possível decisão neste contexto recai na definição de uma visão
desejada para o rio e a cidade, com a integração (e não competição)
entre ambiente natural e construído.
GUSMAROLI et al. (2011) propôs a adoção de uma abordagem
ecossistêmica como oportunidade de propor o conceito de
requalificação fluvial, sob o ponto de vista de uma efetiva melhoria
ambiental, olhando para a cidade como um organismo em constante
transformação e, por isso, capaz de modelar-se e adaptar-se (ainda
que apenas parcialmente) às demandas de uma recuperação mais
natural dos cursos d’água. A perspectiva de incorporar conceitos de
sustentabilidade ambiental no processo de repensar o crescimento da
cidade abre um diversificado conjunto de oportunidades a serem
explorados como soluções integradas em um contexto
multidisciplinar.

Figura 1: Habitações sem condições de infraestrutura adequada ao longo do Rio
Dona Eugênia, Mesquita/RJ, ocupando suas margens em situação de degradação
urbana e ambiental (Acervo dos autores, 2011).

Figura 2: Trecho alto da bacia do Rio Dona Eugênia, em área de preservação
ambiental, mostrando contraste com o rio urbano que corre pela cidade de
Mesquita (Acervo dos autores, 2011).

A Água e as Cidades
A relação das cidades com as águas remonta à própria formação das
cidades. As cidades sempre necessitaram das águas como fator de
fixação e desenvolvimento. De forma geral, as águas são essenciais à
vida e sua presença, como fonte de abastecimento das cidades, é
fundamental. A água, porém, também desempenhou papel
fundamental na fertilização de planícies, pós-cheias, garantindo a
produção de excedentes agrícolas, foi elemento de defesa contra
povos inimigos, via de transporte para o comércio e veículo condutor
de águas residuais, contribuindo para a salubridade das cidades. A
relação das cidades com os rios foi sempre muito próxima. Porém, as
cidades também são um vetor de alteração da paisagem natural e este
processo vem se intensificando ao longo do tempo.
O desenvolvimento urbano sempre gera impactos no meio ambiente e
o grau do impacto gerado está diretamente relacionado ao modelo de
desenvolvimento urbano. Quando este não é pautado em ideais
sustentáveis, tanto o sistema natural quanto a população sofrem com
consequências desastrosas.
O aumento do conflito entre urbanização, sociedade e meio físico
ajudou a criar uma relação de afastamento das pessoas em relação aos
rios. A poluição e a dificuldade de acesso às margens, devido sua
ocupação, colaboraram para esse distanciamento.
Vista a atual necessidade de revisão dos processos de
desenvolvimento urbano surge a perspectiva do desenvolvimento
urbano sustentável que, por um lado, busca a mitigação dos impactos
ambientais gerados pelo intenso processo de urbanização e, por outro,
busca o estabelecimento de um padrão de desenvolvimento urbano
que reconhece a necessidade de coexistência integrada com o
ambiente natural, ou seja, sem o conflito em que um substitui o outro,
em um processo de competição, com degradação recíproca.

Expandindo-se sobre o território dos rios, muitas cidades lhes
voltaram às costas. Como consequência, estes rios passaram
transportar os dejetos produzidos pela população, para fora dos
domínios da cidade, como meros corredores de drenagem e receptores
dos efluentes domésticos e industriais. Por isso, muitas vezes, os rios
tornaram-se ocultos na paisagem urbana.
É necessário, portanto, repensar a água enquanto suas funções e seus
ciclos naturais, de forma a estabelecer um desenho urbano, para um
novo modelo de urbanização, que não somente preserve o ambiente
natural, mas que também o revele a sociedade, criando meios de
aproximar as pessoas da água, através de uma valorização social e
econômica.
A problemática ambiental nas cidades não pode mais ocorrer
desvinculada da dinâmica de produção do espaço – ela está
intimamente vinculada ao planejamento da paisagem e aos projetos
decorrentes, envolvendo a gestão do urbano e dos recursos naturais.
Nesse contexto, as dinâmicas de uma bacia hidrográfica e sua relação
com o meio urbano são uma das questões mais importantes para o
entendimento das relações sistêmicas de um determinado local e
devem ser entendidos enquanto sua imprescindibilidade para a
produção de soluções que interrelacionam o ambiente natural e
urbano.
É fundamental unir questões físicas, territoriais e ambientais, com
questões sociais, econômicos, culturais e administrativas, passando
pelas esferas municipais, regionais, metropolitana e até mesmo
nacional. Assim, pode-se perceber o quão complexo é o processo de
constituição da paisagem, tendo sido reconhecida a necessidade de
tomada da bacia hidrográfica enquanto unidade de planejamento, mas
sem esquecer as relações que existem entre cidades e bacia, ou seja,
entre as relações urbanas e naturais.

Cheias Urbanas
Alterações no padrão de uso e ocupação do solo acabam por colocar
em movimento uma série de processos que modificam a qualidade do
ambiente, tanto natural quanto construído.
De forma a definir contornos mais precisos para esta discussão, o
principal objeto deste projeto foca no espaço das cidades e nos rios
urbanos, considerando seus principais problemas, com destaque para
as cheias urbanas, a degradação do rio e do próprio espaço urbano. O
recorte de trabalho precisa considerar a bacia hidrográfica e os
espaços naturais, rurais e urbanos compartilham a discussão e
precisam se integrar na busca de soluções para um ambiente melhor.
Rios podem ser considerados como a síntese dos territórios a ele
conectados (CIRF, 2006), ou seja, as ações realizadas na bacia se
refletem no corredor fluvial.
Nas cidades, o processo de ocupação do solo, muito intenso, tende a
agravar a relação destas com a degradação dos recursos naturais. Há
um paradoxo na relação entre água e cidade. A água é um insumo
fundamental para a cidade, mas o processo de urbanização altera
fortemente o ciclo hidrológico urbano e as respostas dos sistemas
fluviais no ambiente construído. A remoção da vegetação, a
consequente impermeabilização, a regularização de superfícies e a
introdução de sistemas artificiais de drenagem modificam
significativamente o padrão de escoamentos, produzindo maiores e
mais rápidas respostas dos escoamentos superficiais e menores
oportunidades de infiltração, o que resulta em incremento de vazões
de pico, redução de vazões de base, redução do tempo de
concentração da bacia e perda de ecossistemas fluviais. Um resultado
frequente observado nas cidades é o agravamento do problema de
cheias. Este problema das cheias urbanas se articula fortemente com

as questões de uso do solo e fatores tipicamente urbanos, como o
déficit habitacional, por exemplo, e acabam surgindo como agentes
agravantes do problema, com a ocupação irregular de faixas
marginais, que deveriam ser espaço do rio.
As cheias, por sua vez, são responsáveis pela degradação do ambiente
construído, interferindo sobre vários outros sistemas urbanos. Elas
geram danos a edificações e a equipamentos urbanos, desvalorizam
áreas sujeitas a alagamento, geram perdas associadas à paralisação de
negócios e serviços, interrompem a circulação de pedestres e de
sistemas de transportes, são potenciais veículos de difusão de
doenças, afetam e são afetadas pela coleta e disposição de esgotos e
resíduos sólidos urbanos, dentre outros.
Dado este contexto, esta proposta de projeto procura caminhar sobre
duas vertentes técnicas que se complementam: a drenagem urbana,
discutida sob o ponto de vista de ações sustentáveis para o controle de
alagamentos; e a requalificação fluvial, como técnica efetiva de ação
para controle de cheias.

Bases Técnicas:


Requalificação Fluvial

A condição ambiental dos corpos d’água é um elemento chave para
prover a base necessária para o desenvolvimento sustentável. Nesse
contexto, preservar e propriamente gerir corpos d’água, especialmente
rios e o seu território associado, é uma das principais linhas de
pesquisa e de questões em estudo nos dias de hoje. Em muitos casos,
entretanto, preservar é apenas parte do problema: restaurar ou
requalificar os corpos d’água é uma necessidade devido a uma
história de ações que degradaram esses ecossistemas. Uma razão para
avançar nessa discussão baseia-se estritamente em conceitos

ambientais, tais como a valorização da natureza e da biodiversidade.
Outra razão baseia-se na busca de uma melhor qualidade de vida, em
geral, conectada à recreação, com melhoria dos aspectos estéticos e
naturais, por exemplo, e de dimensões socioculturais, considerando a
relação entre homem, água e herança cultural. Por fim, mas não com
menor importância, a dimensão econômica aponta para o fato que rios
em bom estado tendem ainda a minimizar seus custos de manutenção.
A definição de um bom estado ecológico para um rio passa por uma
série de fatores articulados, em que se destacam a hidrologia e a
avaliação do comportamento hidráulico do canal, a morfologia, a
qualidade da água e a presença de ecossistemas fluviais saudáveis,
sendo estes últimos, uma consequência dos outros itens.
A abordagem da requalificação fluvial inclui a procura por um
balanço mais compatível entre as necessidades do homem e a
dinâmica da natureza, oferecendo oportunidades efetivas e mais
sustentáveis para enfrentar o problema do risco hidráulico (CIRF,
2006)


hidrológico, atuando nos processos de infiltração e permitindo a
detenção em reservatórios urbanos artificiais, juntando as
preocupações, restrições e sinergias da Engenharia e do Urbanismo,
agregando valor à própria cidade.
O conceito formal de drenagem urbana sustentável, ou, do inglês,
Sustainable Urban Drainage System, que resulta na conhecida sigla
SUDS (ELLIOTT e TROWSDALE, 2007; WOODS-BALLARD et
al., 2007) propõe tanto a redução dos problemas de qualidade e
quantidade, quanto à maximização das oportunidades de revitalização
do espaço urbano e incremento da biodiversidade. Essa última
preocupação introduz a possibilidade de articulação com a
requalificação fluvial.

Hipótese Norteadora do Projeto

Drenagem Urbana Sustentável

Em drenagem urbana, sustentabilidade implica que as inundações
urbanas não podem ser transferidas no espaço ou no tempo. Sistemas
de drenagem urbana têm que ser planejados de forma integrada com o
crescimento urbano e as soluções de drenagem devem ser integradas
com a paisagem urbana (MIGUEZ et al., 2007). Neste contexto, tanto
o processo de urbanização quanto o controle do uso do solo urbano
devem ser pensados de forma a minimizar os impactos sobre o ciclo
hidrológico natural.
O controle na fonte, atuando nas causas das cheias e focando em
medidas de reservação e infiltração, surgiu como uma nova opção no
final dos anos de 1970 (ANDOH e IWUGO, 2002). Dessa forma, o
projeto de sistemas de drenagem passou a se integrar com o
desenvolvimento da cidade, buscando reduzir impactos sobre o ciclo

É possível integrar técnicas de engenharia, mais
especificamente as técnicas compensatórias em drenagem
urbana, com o projeto urbano, em composições
paisagísticas que respeitem as vocações históricas e
culturais de uma bacia, de forma a produzir um
desenvolvimento urbano de baixo impacto hidrológico,
com participação e aceitação das comunidades citadinas,
capaz de gerar condições apropriadas para a sustentação
de medidas de requalificação de rios, associadas a um
corredor fluvial, que, por sua vez, aparece como
alternativa de resgate da relação rio-cidade e solução
prática e efetiva de problemas críticos de cheias urbanas.

Problema

Situação Atual – CENÁRIO DE REFERÊNCIA
O Cenário 0 considerou toda a Bacia do Rio Dona Eugênia, nas
condições em que se encontra hoje, submetida a uma vazão de tempo
de recorrência igual de 25 anos. Esse Cenário é a referência para as
futuras comparações. Todo o processo de diagnóstico e projeto foi
suportado por ferramentas de modelagem matemática, em particular,
o Modelo MODCEL (MIGUEZ, 2001; MASCARENHAS et
al.,2005), para simulações hidrodinâmicas de característica quasebidimensional. Assim, apesar da pequena disponibilidade de
informações, estas foram utilizadas para ajustar os valores obtidos na
modelagem para a situação atual.


Etapa de calibração

Em 2007, na ocasião da revisão do Plano Diretor de Recursos
Hídricos (PDRH) da bacia dos Rios Iguaçu-Sarapuí (COPPETEC,
2009), foi realizada simulação matemática para esta mesma bacia,
para o Cenário de diagnóstico e também o da implantação da
barragem de controle de cheias. Este trabalho gerou um relatório
aceito pelo INEA.
Os dados de vazão nos pontos de controle, para aquela simulação,
foram resgatados, de forma a auxiliar na calibração do modelo
matemático. A Tabela 1 apresenta essas informações e as vazões
calculadas pela nova modelagem matemática para dois pontos: um
próximo à Linha Férrea (antiga RFFSA), e outro na foz com o Rio
Sarapuí. O modelo do PDRH utilizou uma chuva com tempo de
recorrência de 20 anos, e o projeto atual utiliza uma chuva de 25 anos.
Destaca-se que a chuva de 25 anos foi adotada como resultado das
recomendações do Ministério das Cidades para projetos de drenagem.
Como o procedimento de calibração é apenas aproximado, em virtude
da ausência de dados medidos, e como a diferença da chuva de TR 20

anos para TR 25 anos é pequena, não se considerou necessário
refazer, de forma rigorosa, uma simulação para o TR 20 anos
utilizado anteriormente.
Tabela 1: Vazões em pontos de controle - Bacia do Rio Dona Eugênia.

Vazão – Cenário Atual
Ponto

PDRH
(COPPETEC, 2009)

Nova Modelagem

Linha Férrea
(antiga RFFSA)

33,71m³/s

27,91m³/s

Foz no Rio Sarapuí

40,09m³/s

41,12m³/s

Outra informação importante, também considerada nesta etapa de
ajuste, foi uma informação de campo, produzida a partir de entrevistas
com os moradores, realizadas em 2011. É possível perceber que
existem quatro pontos críticos no município de Mesquita: um deles na
região central, próximo à Prefeitura Municipal, dois deles próximos à
foz do rio e um quarto na região do bairro da Chatuba, perto do Rio
Sarapuí. Este último ponto não se encontra dentro da Bacia do Rio
Dona Eugênia e, portanto, não foi considerado para ajuste da
modelagem. Pontos de alagamento na bacia foram também
identificados por informações e imagens diversas coletada em buscas
através da internet, identificando áreas próximas à Linha Férrea, na
Avenida Presidente Costa e Silva. Os alagamentos nessa região são
constantes e, quando acontecem, atrapalham o trânsito da via, uma
das principais de comunicação entre Mesquita e municípios vizinhos,
como Nova Iguaçu e Nilópolis.

O perfil do Rio Dona Eugênia, calculado para o tempo de recorrência
de 25 anos, é apresentado na Figura 3. É possível perceber que o rio
não se mantém em calha em diversos trechos de seu percurso. As
regiões mais críticas, em que ocorre extravasamento para as margens,
correspondem às áreas próximas à Prefeitura Municipal, à Linha
Férrea e à Via Light.

críticos estão associados a regiões próximas à calha do Rio Dona
Eugênia, bem como na região à montante da Linha Férrea. Nota-se
que a ferrovia funciona como um obstáculo aos escoamentos
superficiais.
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Figura 3: Perfil do Rio Dona Eugênia – Situação Atual – TR 25 anos.

A Figura 4 mostra o mapa de alagamento para a Bacia do Rio Dona
Eugênia, na Situação Atual, considerando a chuva de projeto com 25
anos de tempo de recorrência. Como é possível perceber na avaliação
da mancha de alagamento, o problema de cheias no município de
Mesquita é crítico. Existem registros de inundações frequentes e a
modelagem matemática apresentou áreas importantes embaixo
d’água, com níveis d’água que chegam, em alguns lugares, a mais de
0,75m de altura no tempo de recorrência de 25 anos. Os pontos

Figura 4: Mancha de alagamento – Situação Atual – TR 25 anos.

Ressalta-se que alguns alagamentos observados na situação atual são
decorrentes da falta de microdrenagem adequada. Assim, alagamentos
ficam retidos na planície, não conseguindo escoar para o rio. O centro
da cidade é muito afetado. Dois processos importantes foram
verificados: tanto a macro quanto a microdrenagem falham. Deve-se
destacar, porém, que, no modelo matemático, apenas as galerias de
maior porte estão representadas.

Projeto de Engenharia
Articulado ao Projeto Urbano e
da Paisagem

Requalificação Fluvial e
Drenagem Urbana Sustentável
A proposta para o desenvolvimento do Cenário de Requalificação
Fluvial considerou a atuação sobre a redução do risco hidráulico, o
resgate de características hidrológicas e morfológicas (tanto quanto
possível) e a melhoria da qualidade da água, em uma articulação com
atuações também urbanas e de interface urbana-natural. Assim,
consequentemente, a proposta acarretaria em melhoria do ecossistema
fluvial e do ambiente construído.
Em particular, o foco deste projeto estava sobre o controle da geração
de escoamentos e na sua reorganização espacial, na recuperação das
áreas marginais ao rio e reconexão com suas planícies de inundação,
na valorização da manutenção de áreas permeáveis e na composição
de caminhos verdes ao longo do rio, compondo, sempre que possível,
um mosaico com a paisagem natural remanescente.
A questão da qualidade da água não foi diretamente tratada. No
entanto, com a remoção de lançamentos diretos de esgotos nos cursos
d’água urbanos, em alguns trechos, considera-se que a proposta
também abrange, de certa forma, este item, embora certamente não na
medida da real necessidade da bacia.
As soluções de projeto foram desenvolvidas conjuntamente pelos
autores, em particular, tendo como referência a dissertação de Bigate
(2013) e Veról (2013). A Figura 5 apresenta uma imagem geral da
bacia, com as proposições de projeto em destaque, por trechos.

Figura 5: Propostas de Requalificação Fluvial e Urbana.
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Trechos I e II – Parque de Borda / Parque de Transição
Os dois primeiros trechos considerados estão localizados na região de
montante, próximos à área do Parque Municipal de Nova Iguaçu. As
intervenções nestes trechos referem-se a uma proposta de conectar a
cidade até a área de preservação ambiental de montante. Assim, foi
proposto um trecho de corredor fluvial, chamado aqui de Parque de
Transição, que conectasse a Área de Proteção Ambiental (APA) com
o meio urbano, de forma gradativa (Figura 6). Essa área conjuga o seu
caráter de parque verde com o de zona de habitação de baixa
densidade. É prevista a remoção das habitações do primeiro
quarteirão junto ao rio, com ocupação precária em área de pouca
infraestrutura, para locais próximos. A ocupação remanescente
permanece adensada a certa distância do rio. A implantação de um
corredor fluvial aproximará as duas áreas e fará uma transição gradual
entre a área verde e a área urbana, trazendo uma porta de entrada para
o “verde” para “dentro da cidade”. Com isso, aproxima-se a
população do contato com o rio, diminui-se o risco das ocupações
marginais e reduz-se a descarga de resíduos diretamente na calha,
criando ainda uma oportunidade de lazer para o local.
O corredor verde introduzido possui características de planície não
urbanizada. O coeficiente de escoamento superficial destas áreas foi
reduzido no modelo matemático, criando áreas de menor geração de
escoamento.

Figura 6. Parque de Transição.
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A solução dada foi complementada por um Parque de Borda
(Figura 7), no entorno de toda a área ainda não ocupada, na região de
montante. Esse Parque tem o objetivo de preservar a APA, a nascente
do Rio Dona Eugênia e evitar o avanço do crescimento urbano em
direção ao Maciço Gericinó-Mendanha. Além disso, também faz parte
de sua proposta a sua utilização pela população, uma vez que conteria
espécies frutíferas para consumo e comercialização.

Figura7: Parque de Borda.
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Trecho III – Espaços Livres Urbanos
Neste trecho foram identificados três locais que poderiam atuar como
reservatórios de detenção, amortecendo as vazões do rio em época de
cheia. A bacia, de forma geral, quase não possui espaço livres para
medidas de reservação. Assim, a conjugação da solução hidráulica
com objetos paisagísticos, configurando paisagens multifuncionais
(MIGUEZ et al., 2007), demonstra ser uma solução interessante.
As áreas escolhidas como espaços livres urbanos para uso como bacia
de detenção correspondem a um campo de futebol, uma praça já
existente, e uma área aparentemente abandonada. Todas as três áreas
se localizam no trecho a montante da Linha Férrea e estão
demarcadas na Figura 8.

a) Campo de Futebol
Na região de montante, existe hoje uma área utilizada como campo de
futebol pelos moradores. Foi proposto o rebaixamento desta área, em
patamares, para funcionar como reservatório de detenção em períodos
de cheias (Figura 9).

Figura 9: Proposta para o Campo de Futebol.

Figura 8: Espaços Livres Urbanos: (a) Campo de Futebol; (b) Praça Brasil;
(c) Complexo da Prefeitura.

Foi proposto o rebaixamento do campo em 1,86m em relação à sua
cota original. O rio seria aberto neste trecho, de forma a verter
diretamente para o reservatório em caso de extravasamento. Foi

15

previsto orifício para conectar a saída do reservatório com o trecho de
rio a jusante. A curva cota x área x volume deste reservatório em
patamares está apresentada na Tabela 2, onde a faixa de
funcionamento do reservatório está destacada no retângulo central.
Tabela 2: Curva cota x área x volume – Campo de Futebol

Cota (m)

Área (m²)

Volume (m³)

26,34
26,80
27,40
28,20
28,45
30,0

5.819
8.622
10.033
12.366
16.778
16.778

0
3.321
8.917
17.877
-

b) Praça Brasil
A Praça Brasil, já existente atualmente, foi pensada para também
atuar como bacia de detenção. Assim, ela também foi rebaixada,
conformando um reservatório em patamares, de forma que para
pequenas chuvas ela não é utilizada como reservatório, para chuvas
importantes ela começa a ser alagada e para a chuva de projeto, ela
alaga quase totalmente. Essa configuração facilita a
multifuncionalidade da praça, que será operacional na maior parte do
tempo, com objetivo de lazer e paisagismo, sendo necessária a sua
limpeza apenas em eventos esporádicos de maior monta.
A Figura 10 mostra a proposta de uso da praça Brasil. A Figura 11
apresenta o seu perfil, de forma esquemática, com as respectivas cotas
de cada patamar.

Figura 10. Proposta para a Praça Brasil.

.
Área no nível da urbanização
(21,9m)
Área no nível de alagamento da
praça, antes de verter para rua, que
representaria uma falha do projeto
(21,3m)
Vertimento do rio para praça
(20,8m)

Fundo do Rio
(19,8m)

Figura 11. Esquema da Praça Brasil em patamares.
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A curva cota x área x volume deste reservatório em patamares está
apresentada na Tabela 3, onde a faixa de funcionamento do
reservatório está destacada no retângulo central.
Tabela 3: Curva cota x área x volume – Praça Brasil

Cota (m)

Área (m²)

Volume (m³)

Observações

19,80
20,80
21,30
21,90

2.080
4.480
6.600
8.650

0
2.770
-

Fundo do rio
Limite da calha
Limite da praça
Nível da urbanização

c) Complexo da Prefeitura
A região onde atualmente funciona a Prefeitura Municipal de
Mesquita, no centro do município, receberá um projeto paisagístico
na parte da frente do terreno, visando aumentar a infiltração. O trecho
do rio, que atualmente está canalizado nesta região, deverá ser aberto,
permitindo o seu extravasamento para a margem esquerda, onde há
um terreno desabitado. A Figura 12 apresenta o projeto para a área.

Figura 12: Praça da Prefeitura.

Para este trecho, onde houve abertura do rio, sua forma final será
aquela da Figura 13. A curva cota x área x volume deste trecho em
patamares está apresentada na Tabela 4, onde a faixa de
funcionamento do reservatório está destacada no retângulo central.
Figura 13: Rio em seção transversal.
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Tabela 4: Curva cota x área x volume – Praça da Prefeitura

Cota
(m)

Área
(m²)

Volume
(m³)

Observações

17,38
18,38
20,0

3.481
6.962
6.962

0
11.278

Fundo do rio
Limite da calha
Extravasamento para área
urbana

Trecho IV – Área Marginal Crítica
O Trecho IV corresponde ao trecho mais crítico do Rio Dona
Eugênia. Há casas em situação irregular e de risco, “canalizando” o
rio de forma indesejada (Figura 14) e lançando esgoto e lixo
irregularmente em seu leito.

É prevista a abertura do rio neste trecho, com remoção das habitações
em situação irregular. As mesmas serão realocadas no mesmo local,
com verticalização da ocupação e utilização de menor área, sendo a
área remanescente revertida em parque fluvial, com capacidade de
armazenamento temporário. O parque, em cota mais baixa, será
integrado à paisagem urbana, devolvendo parte da planície de
inundação para o Rio Dona Eugênia e dividindo espaço com os novos
prédios. A Figura 15 apresenta o projeto para este trecho.
A Figura 16 apresenta um esquema deste trecho antes e após a
intervenção, com a realocação das pessoas para prédios sobre pilotis
na mesma região e na Figura 17 são indicadas as cotas de
rebaixamento da área marginal crítica para a criação do parque linear.
O volume total de armazenamento corresponde a 35.466m³. Esse
volume está compreendido entre a área de armazenamento de
14.082m², nas cotas indicadas na figura, e 46.827m², no limite de
vertimento para a rua.

Figura 14. Trecho crítico do Rio Dona Eugênia em que casas funcionam
como diques longitudinais, canalizando o rio.
(Foto da autora, ano: 2012)
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Figura 15: Área marginal crítica
(Fonte BIGATE, 2013)
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Figura 16: Área marginal crítica (a) atualmente; (b) após a abertura do
Rio e realocação de pessoas para a mesma área.

Figura 17: Indicação das cotas de rebaixamento da área marginal crítica
para a criação do parque linear.

Trecho V – O rio sob novo ângulo
Neste trecho são previstas remoções das habitações irregulares que
existem ao longo do rio (Figura 18), redesenho da curva e criação de
parque.
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Figura 18: Remoção de habitações irregulares e proteção das margens do
rio com vegetação.

Trecho VI – Parque Zona Úmida
O Trecho VI se refere à proposta de implantação de uma zona úmida,
próximo à foz com o Rio Sarapuí, aproveitando as cotas mais baixas
da área. Essa região transforma-se também em um parque. Também
foi previsto trecho com parque fluvial na área preservada ao lado da
Via Light. A Figura 19 apresenta o projeto para a área, com a
indicação das cotas de rebaixamento do Parque Zona Úmida.
O volume total de armazenamento junto à faixa que acompanha o rio
corresponde a 56.390m³. Esse volume é referente ao armazenamento
sobre a área de 27.472m², nas cotas indicadas na figura. A área total
do parque soma, aproximadamente, 148.544m² (referente ao
detalhamento visto na Tabela 5). A curva cota x área x volume do
reservatório proposto para a foz está apresentada na Tabela 5, onde a
sua faixa de funcionamento está destacada no retângulo central.

Figura 19: Indicação das cotas de rebaixamento do Parque Zona Úmida.
Tabela 5: Curva cota x área x volume – Reservatório na foz

Cota (m)

Área (m²)

Volume
(m³)

Observações

7,0
8,0
9,0

49.000
121.072
121.072

0
85.036
206.108

Cota de fundo do parque
Limite do parque
Extravasamento para área
urbana
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Ações de Drenagem Urbana Sustentável
Distribuídas na Bacia
Complementarmente ao conjunto de medidas especificamente
proposto, deve-se ressaltar a importância de controlar os escoamentos
gerados pela bacia, de forma a reordenar o funcionamento hidrológico
para garantir condições realmente sustentáveis ao longo d tempo.
A atuação de controle sobre a geração de escoamentos deve começar
dentro do próprio lote urbano. A urbanização, conforme discutido,
modifica a hidrologia urbana, alterando as parcelas do ciclo
hidrológico, com a redução da superfície vegetal e a
impermeabilização do solo aumentando escoamentos superficiais.
Desta forma, a ação no lote, que é a unidade básica do tecido urbano,
pode auxiliar na redução destes efeitos típicos, mantendo áreas verdes
mínimas, reduzindo a impermeabilização, favorecendo a infiltração e
a retenção das águas e, até mesmo, permitindo desconectar do sistema
de drenagem partes das superfícies impermeabilizadas do lote, ou
seja, fazendo com que o lote trate, ele próprio, pelo menos uma parte
dos escoamentos gerados. Dentre as possibilidades de atuação nesse
contexto, podem ser citados:


o uso de reservatórios de lote, que aparecem já com alguma
frequência em legislações municipais, como uma
compensação para o controle de vazões geradas;



os telhados verdes, que permitem também ganhos de
eficiência energética, com redução de temperaturas internas na
edificação, e introduzem uma possibilidade interessante de
composição paisagística;



os jardins de chuva, com objetivo de favorecer a infiltração;



a desconexão das áreas de telhados do sistema de drenagem,
dirigindo suas águas para áreas rebaixadas e permeáveis do
próprio lote, onde ocorrerá a infiltração, entre outras
possibilidades.

A figura 20 ilustra essas possibilidades.

Figura (i)
20:(i)
Reservatório
captadas
roof
toptop
garden,
(ii) (ii)
rain
barrel,
roof
garden,de detenção para águas
rain
barrel,do telhado: (a)
drainage
net.net. e desconexão
collecting
toprunoff.
runoff.(b) barril
disconnected
from
drainage
collecting
roof
telhado disconnected
verde,
comfrom
jardim
de chuva
daroof
drenagem;
de chuva.
Fonte: CARNEIRO e MIGUEZ (2011)

Desta forma, sugere-se a introdução de controles de
impermeabilização e uso do solo, a partir da definição, em plano
diretor, de valores mínimos de áreas permeáveis a serem mantidos, da
introdução da obrigatoriedade de reservatórios de lote, para
compensação de efeitos da urbanização, a adoção de pavimentos
permeáveis como revestimento obrigatório de áreas públicas (onde os
revestimentos forem previstos) e o incentivo ao uso de telhados
verdes.
Reservatórios em lote podem ser calculados a partir do valor da área
impermeabilizada do lote, ou como função de uma vazão de restrição
para a rede. MAGALHÃES et al. (2003) realizou experimento com
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um dispositivo de 1m³ em lote urbano no município do Rio de Janeiro
(basicamente, uma caixa d’água enterrada), obtendo uma eficiência de
amortecimento de cerca de 29% para uma chuva de 5 anos de tempo
de recorrência. A Figura 21 apresenta imagens do experimento.

Os telhados verdes de pequeno substrato reteriam, segundo literatura,
cerca de 40% do volume precipitado (FLL, 2002), liberando os 60%
restantes para a rede de drenagem pluvial.
O uso de pavimentos permeáveis, por sua vez, cria uma superfície que
permite a infiltração, para um reservatório localizado sob a superfície
do terreno antes da infiltração, de fato, no solo. As aplicações mais
comuns são em passeios, estacionamentos e ruas com baixo tráfego
(JHA et al., 2012). A Figura 22 ilustra um exemplo de
estacionamento com pavimento permeável.

Figura 21: (a) Vista superior do reservatório e da área de entorno, onde a
água retida poderá ser utilizada como rega de jardim; (b) reservatório de
lote implantado.
Fonte: MAGALHÃES et al. (2003)

Os telhados verdes, também conhecidos como sistema de maturação,
consistem em uma tecnologia de aplicação de vegetação sobre
superfícies construídas, com vistas a amenizar os impactos do
desenvolvimento urbano. A técnica da naturação pode ser aplicada em
qualquer área construída, transformando a referida área em um
sistema de revegetação do espaço construído com benefícios para o
meio ambiente. Este sistema é composto por camadas, com destaque
para: vegetação, substrato, geotêxtil, drenagem e impermeabilizante.
Pode ainda contar com uma camada anti-raiz, para evitar danos à
camada impermeabilizante. O geotêxtil funciona como filtro das
partículas mais finas do substrato para a drenagem, evitando sua
colmatação.

Figura 22: Exemplo de aplicação de pavimento permeável.
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Resultados Esperados
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Resultados de Projeto
Os resultados de melhoria do quadro de inundações para a cidade de
Mesquita, a partir do projeto proposto, são plotados em dois
conjuntos.
O primeiro conjunto mostra o par de resultados referente ao perfil
longitudinal do rio Dona Eugênia e à mancha de inundação para o
conjunto de projetos, sem as medidas complementares de drenagem
sustentável, distribuídas no meio urbano. Estes resultados são
apresentados nas figuras 23 e 24. Percebe-se uma considerável
diminuição na linha d’água, no trecho entre a Linha Férrea e a Via
Light. Praticamente não há extravasamento de calha, que fica bem
perto desse limite, entre a Prefeitura e a Linha Férrea, havendo apenas
um ponto de falha.

O mapa de alagamento para TR 25 mostra, de uma forma geral,
quando comparado ao da situação atual, uma melhora dos níveis de
alagamento. Para o TR 25 anos já não há mais alagamentos superiores
a 0,50m na bacia e todo o centro melhora significativamente. O
alagamento nos pontos críticos (Prefeitura e Linha Férrea) diminui
consideravelmente.
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Rio Sarapuí
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Figura 24: Mancha de alagamento, Requalificação Fluvial (TR 25 anos).
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O segundo conjunto prevê que, ao longo do tempo, o Município adotará,
em seu plano diretor, medidas distribuídas de controle de
impermeabilização e geração de escoamentos, configurando uma ação

Figura 23: Perfil do Rio, Requalificação Fluvial (TR 25 anos).

25

de drenagem sustentável sobre toda a bacia. Esses resultados são
mostrados nas figuras 25 e 26.
A combinação das medidas de drenagem urbana sustentável com a da
requalificação fluvial configura o Cenário que, conceitualmente,
representa a materialização da hipótese postulada neste projeto. As
medidas de drenagem sustentável têm vocação para resgatar
características do ciclo hidrológico natural, reorganizando os
escoamentos superficiais da bacia, ao passo que as medidas de
requalificação fluvial procuram resgatar a relação entre rio e cidade,
enquanto controlam as inundações associadas à macrodrenagem.

O perfil do rio apresenta o rio quase sempre contido em calha. A
mancha de alagamentos reduz-se significativamente e a região da
prefeitura não registra alagamentos superiores a 0,25m. Esse resultado
deve ser ainda melhor do que o simulado, dada a configuração
modelada, que considerou apenas as redes de microdrenagem de
maior diâmetro.
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Figura 26: Mancha de alagamento, RF + Drenagem Sustentável
(TR 25 anos).

Figura 25: Perfil Rio Dona Eugênia, RF + Drenagem Sustentável
(TR 25 anos).
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Redução de Riscos
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Índice de Risco de Cheias (IRC)
Índices são instrumentos de apoio à gestão, de caráter integrador,
elaborados com o objetivo de traduzir, em um valor único, as
informações relacionadas com indicadores de distintas naturezas,
tornando possível realizar comparações no tempo e no espaço.

Sua formulação está apresentada nas equações a seguir, combinando
o produtório de propriedades da inundação, agrupadas em um
somatório, pelas suas consequências, agrupadas em outro somatório.
É importante observar que, se qualquer um dos subíndices for nulo,
o IRC será igual a zero. Porém, um subíndice se anula apenas se
todos os seus componentes forem zero.

Um indicador é algo que aponta um nível ou estado e é capaz de
estimar quantitativamente sua condição (social, econômica, física),
de forma a representar o sistema completo (PRATT et al., 2004). A
escolha dos indicadores é fortemente influenciada e condicionada
pelas propriedades do índice (domínio, formulação e escala). Como
cada um dos indicadores pode ter naturezas e unidades distintas, é
necessário que eles sejam normalizados, convertidos a uma escala
comum, para que possam ser operados, segundo a sua formulação.

 n

IRC    I iPI  piPI 
 i1

P

0  piPI , p Cj  1 ;
n

O Índice de Risco de Cheia (IRC) foi desenvolvido por
ZONENSEIN (2007) em sua dissertação de mestrado para discutir
os riscos de alagamento relacionados a um ambiente urbano e as
consequências das escolhas relacionadas com as tentativas de
atenuar o problema. Este índice será adaptado e aplicado ao caso de
estudo do Projeto Dona Eugênia.
O IRC foi desenvolvido combinando a probabilidade de um evento
perigoso com os danos que são infligidos ao sistema submetido a
este perigo. O IRC é um índice quantitativo, multicritério, que varia
de 0 a 100, e é capaz de conjugar subíndices referentes tanto às
características de alagamento, quanto às características de
vulnerabilidade local e de exposição. A aplicação do IRC requer a
discretização da região de interesse, ou seja, a bacia urbana, em
pequenas áreas em que o valor de cada indicador possa ser
considerado homogêneo.

p
i 1

PI
i

n

p
i 1

C
j

q PI

m

   I Cj  p Cj 
 j 1


qC

Equação 1

C
Equação 2

1

Equação 3

1

Equação 4

Onde:
IRC: Índice de Risco de Cheia variável entre 0 (menor risco) e 100
(maior risco);
PI: subíndice “Propriedades da Inundação” variável entre 0 e 100,
relativo às propriedades da inundação para uma chuva de tempo de
recorrência determinado;
C: subíndice “Consequências” relativo às consequências da cheia,
variável entre 0 e 100;
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IiPI : i-ésimo indicador, previamente normalizado, que compõe o
subíndice PI, variável entre 0 e 100;
I Cj : j-ésimo indicador, previamente normalizado, que compõe o
subíndice C, variável entre 0 e 100;
n: número total de indicadores que compõe o subíndice PI;
m: número total de indicadores que compõe o subíndice C;

piPI : peso associado ao i-ésimo indicador do subíndice PI, atribuído
em função de sua importância relativa.
pCj : peso associado ao j-ésimo indicador do subíndice C, atribuído
em função de sua importância relativa.
Os indicadores do IRC estão divididos em dois grupos, de acordo
com o subíndice ao qual pertencem: Propriedades de Inundação (PI)
ou Consequências (C). O subíndice PI relaciona indicadores
relativos às características do alagamento, em geral, relacionados às
causas dos danos mencionados e à sua probabilidade de ocorrência:
Lâmina de Alagamento (LA); Fator de Velocidade (FV), resultante
do produto máximo entre o nível de água e a velocidade do
escoamento; e Fator de Permanência (FP), relacionado com a
permanência do nível de água acima de certo nível. Já o subíndice C
relaciona indicadores que afetam a vulnerabilidade e a exposição,
aumentando a gravidade ou propensão aos danos: Densidade de
Domicílios (DD); Renda (R); Tráfego (T); e Saneamento
Inadequado (SI). Cada um destes elementos deve ter seus valores
convertidos para uma escala de 0 a 100, de acordo com a
normalização de funções específicas.

Deve-se ressaltar que a escolha dos indicadores não é
necessariamente inflexível e poderia variar de acordo com as
características locais ou com a disponibilidade/precisão de dados.
Por outro lado, a formulação proposta é aplicável
independentemente de tais particularidades.
Por fim, cabe mencionar que alguns dos dados utilizados na
composição dos indicadores foram obtidos na base de dados do
IBGE, que é constituída por 520 variáveis, cujo domínio é o setor
censitário correspondente. A região da bacia do rio Dona Eugênia,
delimitada pelas 584 células do MODCEL, intercepta 163 setores
censitários no município de Mesquita, que serão considerados para o
cálculo de alguns dos indicadores sociais que compõem o IRC.

Subíndice Propriedades de Inundação (PI)
a) Lâmina de Alagamento (LA)
Este indicador é representativo dos danos causados pelo contato
direto com a enchente. A lâmina d’água determina se as enchentes
vão alagar as ruas, atingir a calçada ou invadir o interior das casas ou
outras áreas. A Tabela apresenta a normalização para este indicador,
associando os valores de lâmina d’água normalizados para a escala
de 0 a 100, conforme a sua gravidade. Entre os limites estabelecidos,
a interpolação linear pode ser aplicada.
Ressalta-se que as faixas foram estabelecidas com base na realidade
do município de Mesquita (RJ), caso de estudo deste projeto, já se
configurando como a primeira adaptação do índice originalmente
proposto.
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Tabela 6: Limites de normalização da lâmina de alagamento.

Nível
d’água
(cm)

Norma
lização

Efeito

0

O meio-fio costuma ter aproximadamente
entre 10 e 15cm de altura, de maneira que a
lâmina de 10cm de água está limitada às
ruas.

10<h≤25

0-50

Com 25 cm, o alagamento atinge as ruas,
além de parques, calçadas, canteiros,
quintais e estacionamentos. Pode
interromper tráfego de veículos e
principalmente de pessoas, podendo invadir
casas mais simples, com soleiras próximas
ao nível das calçadas.

25<h≤50

50-75

A 50cm a água muito provavelmente já
invadiu o interior de casas, causando danos
à sua estrutura e conteúdo.

50<h≤75

75-90

Nesta altura d’água, a rede elétrica estará
comprometida e os prejuízos já são
significativos.

75<h≤125

90-100

A esta altura, a água atinge praticamente
todos os bens no interior das casas.

h>125

100

≤10

Esta profundidade atinge não só bens, mas
também é suficiente para causar
afogamentos.

Fonte: Adaptado de ZONENSEIN (2007)

b) Fator de Permanência (FP)
A duração do evento de cheia é um parâmetro importante para ser
levado em consideração, porque as áreas que permanecem inundadas
por longos períodos podem criar restrições no trânsito de pedestres e
veículos, danificar estruturas, bem como aumentar a chance de
propagação de doenças transmissíveis pela água e forçar famílias a
evacuarem suas casas. O potencial de dano da permanência da cheia
pode variar em função da ótica sob a qual ele é avaliado, sendo os
mais afetados os pedestres, os veículos (incluindo os ocupantes) e as
residências (incluindo os habitantes).
O fator de permanência (FP) visa representar o impacto da duração
da enchente a partir das três perspectivas citadas anteriormente
(pedestres, veículos e residências), tratando-os de maneira diferente,
de acordo com a gravidade dos danos associados. Foi considerado
que t10, t25 e t50 correspondem aos tempos (em minutos) durante os
quais uma área permanece inundada com mais de 10, 25 e 50 cm,
respectivamente, e que esses intervalos (e suas profundidades
associadas) são representativos dos efeitos de longo prazo sobre os
pedestres, veículos e residências, nesta ordem. Para representar o
impacto diferenciado sobre cada parte, t10, t25 e t50 foram
normalizados separadamente, de acordo com escalas específicas,
resultando em T10, T25 e T50. Por fim, a Equação 5 apresenta o
Fator de Permanência como resultado da ponderação destes valores.
Os pesos adotados aqui foram os mesmos originalmente propostos
por ZONENSEIN (2007).
PI
I FP
 FP  0,10  T10  0,22  T25  0,68  T50

Equação 5
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Onde:
PI
ou
I FP

Subíndice Consequências (C)

FP : fator de permanência, adimensional, variável entre 0 e

100
T10 , T25 , T50 : correspondem a normalização (variável entre 0 e 100)

dos tempos durante os quais o alagamento permanece acima de
10cm, 25cm e 50 cm, respectivamente.
A normalização adotada considerou que o maior risco, associado à
maior criticidade da situação, seria 100% após 3h, para a lâmina de
10cm, após 1h, para a lâmina de 25cm e após 0,5h para a lâmina de
50cm. Essas relações foram consideradas lineares, entre 0 e 100. A
justificativa para estas escolhas é detalhada a seguir:
a) para 10cm: considerou-se que, com 3h de permanência, esta
lâmina afetaria praticamente todos os pedestres, atingindo
entrada ou saída das escolas, entrada do trabalho, saída e volta
do almoço e saída do trabalho.
b) para 25cm: considerou-se que com uma permanência de 1h,
o trânsito interrompido ficaria caótico, afetando pesadamente
grandes áreas da cidade.
c) para 50cm: com a água entrando nas residências, considerouse que uma permanência de 0,5h já seria capaz de causar
grandes estragos, danificando móveis, pisos e revestimentos,
além de aumentar o risco de propagação de doenças de
veiculação hídrica.

C

a) Densidade de Domicílios ( I DD )
Este indicador pretende ser uma estimativa da quantidade de pessoas
e bens afetados pela enchente. Nesse sentido, foram utilizados dados
relativos ao número total de domicílios e a área dos setores
censitários (em km²). Essa relação (densidade de domicílios ou,
simplesmente, DD), em domicílios por km², é apresentada na
Equação 6

DD 

N º domicílios
Área

Equação 6

O uso da densidade, em oposição ao valor absoluto de habitações,
impede discrepâncias ao comparar regiões com diferentes áreas
(como é o caso das células de escoamento modeladas).
Para normalizar o indicador, considerou-se que 0 residências /km² é
o valor com o menor potencial de sofrer danos decorrentes dos
alagamentos. Já o potencial máximo desses danos está associado à
densidade de domicílios correspondente a 75% da distribuição desta
variável no município de Mesquita, igual a 5.000 domicílios/km2. Foi
aplicada interpolação linear (Figura 27) entre estes dois extremos,
levando à Equação 7. Essa escolha, associada ao terceiro quartil,
repete a proposta original de ZONSENSEIN (2007), porém adaptada
às condições de Mesquita.

C
I DD


DD
50

Equação 7
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forma geral e aproximada, os danos sofridos pelas classes A e B
(classes mais ricas) são cerca de duas vezes mais altos que os
sofridos pelas classes C e D, para a mesma cota de alagamento.
Assim, pode ser inferido que o potencial de prejuízos totais
associado a classes mais altas é duas vezes maior que em classes
mais baixas.

120

5000
100

IDD = 100

IDD

80

Com base no estudo de MACHADO et al. (2005) e na renda per
capita associada a cada classe econômica no Brasil (ABEP, 2012),
estabeleceu-se uma escala de normalização para a renda per capita,
considerando que a classe B2 sofre perdas duas vezes mais
importantes que as classes C e DE.

60

40

O valor da renda referente a cada uma das classes está apresentando
na Tabela 7 e a curva de normalização da renda está apresentada na
Figura 28.
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Figura 27: Função de normalização para densidade de domicílios.

b) Renda (R)
Este indicador utiliza a renda per capita como uma indicação do
valor total das propriedades afetadas e seus conteúdos. É importante
destacar que a renda per capita é utilizada para indicar o valor
econômico absoluto – e não relativo – das perdas devido a danos de
estrutura e de seu conteúdo.
MACHADO et al. (2005) realizou estudo construindo curvas
profundidade-dano para diferentes classes sociais. A partir dos
resultados obtidos neste estudo, pode-se inferir que, no Brasil, de

Tabela 7: Critério brasileiro para classificação econômica.

Classes
Classe A
Classe B1
Classe B2
Classe C1
Classe C2
Classe DE

Renda média bruta familiar
no mês em R$
9263,00
5241,00
2654,00
1685,00
1147,00
776,00
Fonte: ABEP (2012)
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considera que 0% dos domicílios com saneamento inadequado é o
valor mais favorável deste parâmetro, enquanto que 100% de
saneamento inadequado é o valor menos favorável.

120
3254.25
100

IR = 100
80

IR

IR = 100/2169,5R - 50
60

Locais onde se verificam alagamentos com baixas velocidades, mas
grandes profundidades, não oferecem perigo considerável de arraste.
Nesse sentido, considerou-se que o mesmo influenciaria muito
pouco no resultado final do IRC, porque a região é bastante plana.

2169.5
40

IR = 50/2169,5R
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Para esta aplicação do IRC, foram considerados apenas os
indicadores mencionados. Os indicadores Fator de Velocidade (FV)
e Tráfego (T) não foram considerados.

R$ 3,000.00

R$ 4,000.00

R$ 5,000.00
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Figura 28: Curva de normalização da renda.

c) Saneamento Inadequado (SI)
Entende-se, neste trabalho, por saneamento inadequado, de acordo
com categorias estabelecidas pelo IBGE, os domicílios que não estão
ligados à rede de abastecimento de água com canalização interna,
não estão ligados à rede de esgotamento sanitário ou não são
atendidos pelo sistema de coleta de lixo domiciliar.
Nas regiões em que as comunidades sofrem com saneamento
inadequado, há uma maior chance de propagação de doenças
transmissíveis pela água, uma vez que a falta de sistemas adequados
de tratamento de lixo e esgoto podem aumentar ainda mais o
problema das enchentes. A normalização deste indicador é linear e

Já em relação ao tráfego, apesar de, no campo das atividades
rotineiras de uma cidade, sua interrupção temporária ser uma das
consequências imediatas dos alagamentos e responsável pelo
desencadeamento de uma série de deseconomias relacionadas ao
sistema de transportes, aos veículos propriamente ditos e aos
motoristas, este não foi considerado na formulação do IRC para esta
aplicação. Justifica-se essa escolha a partir do estudo de NAGEM
(2008) que, ao elaborar um modelo para estimativa de prejuízos
causados pelas cheias, em termos monetários, concluiu que os danos
ao sistema de tráfego são relativamente baixos se comparados com
os demais danos, podendo ser desconsiderados em estudos que não
possuam vias arteriais primárias e/ou vias estruturais.
A formulação final do IRC para este trabalho, conforme indicadores
escolhidos, tem a estrutura apresentada na Equação 8.



PI
PI
IRC  I LA
 pLA

  I
qPI

C
DD

C
C
 pDD
 I SIC  pSI



qc

Equação 8
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Aplicação do IRC
A avaliação do IRC, neste trabalho, tem como objetivo expandir a
discussão sobre a criticidade de alagamentos, para considerar também
a combinação de aspectos socioeconômicos. O IRC será aplicado a
duas áreas: primeiro, levará em conta toda a bacia hidrográfica
urbanizada e, em sequência, apenas a região do Centro de Mesquita,
onde está localizada a Prefeitura Municipal. Os Cenários aqui
apresentados se referem a: “Atual”, “Requalificação Fluvial” e
“Requalificação Fluvial + Drenagem Urbana Sustentável”.
Considerou-se que os subíndices Propriedades da Inundação (PI) e
Consequências (C), possuíam a mesma importância. Assim, atribuiuse aos expoentes qPI e qC pesos iguais a 0,50.
Já os pesos atribuídos a cada indicador consideraram o grau de
importância de cada um, segundo interpretação dos autores. Os
valores adotados estão apresentados na Tabela 8. No subíndice de
propriedades da inundação, a lâmina de alagamento atingida pela
inundação foi considerada mais importante que o fator de
permanência na proporção de 2 para 1. Em relação às consequências,
a densidade de domicílios, que indica o número de pessoas e bens
imóveis postos em risco, foi tomado como principal fator para
avaliação deste risco. Já a renda, que atribui, indiretamente, um valor
econômico às perdas, foi adotada como segundo fator mais
importante. Por fim, as condições de saneamento inadequado, que tem
relação com a saúde pública, foi adotado com peso bem menor, quase
que apenas como um ajuste fino, tendo em vista a aparente fragilidade
dos dados do IBGE para caracterizar essa condição, que não se mostra

tão crítica quanto as observações de campo fazem supor. Na variável
do IBGE não se consegue distinguir entre o lançamento de esgoto em
rede apropriada ou rede pluvial. Assim, só os casos mais críticos de
saneamento são identificáveis. Essa observação levou à forte redução
do peso deste indicador, para não distorcer o índice.
Tabela 8: Pesos associados a cada subíndice e a cada indicador
considerado.

Subíndice
Propriedades da
Inundação (PI)
Consequências (C)

Peso

Indicador

Peso

0,50

Lâmina de Alagamento
Fator de permanência

0,67
0,33

0,50

Densidade de domicílios
Renda
Saneamento Inadequado

0,60
0,30
0,10

Os mapas de risco foram divididos em apenas quatro classes, podendo
corresponder a Risco Alto (75-100%), Médio Alto (50-75%), Médio
Baixo (25-50%) e Baixo (0-25%), seguindo a mesma classificação
adotada por ZONENSEIN (2007).
As Figuras 29 a 31 apresentam os mapas de risco elaborados, para os
Cenários considerados. Ressalta-se que as áreas em branco
correspondem a células que não tiveram IRC calculado por se
tratarem de áreas sem ocupação (cemitérios, estádios de futebol e
faixa non aedificandi da Via Light).
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Figura 29: Mapa de risco, Situação Atual (TR
25 anos).

Figura 30: Mapa de risco, Requalificação
Fluvial (TR 25 anos).

A avaliação do mapa de risco de cheias para a situação atual leva à
percepção de que o problema na Bacia do Rio Dona Eugênia localizase forma mais importante na região central da cidade. A maior parte
da cidade, como um todo, apresenta riscos relativamente baixos,
contrastando com a região central do município e adjacências que
apresenta riscos mais altos. A área central do município, numa faixa
que se estende desde a Prefeitura Municipal até a Linha Férrea, o
risco é classificado principalmente como Médio Alto e Alto. Essa
região é a que concentra maiores lâminas de alagamento e também é a
região da bacia que apresenta maior densidade de domicílios e
situação de saneamento mais crítica, com margens do rio ocupadas
por casas que lançam diretamente seus esgotos no mesmo.
Quando a Requalificação Fluvial foi considerada, o projeto proposto
foi capaz de manter o rio dentro da calha, ainda que quase sem
nenhuma borda livre. Por conta da possibilidade de atuar em áreas

Figura 31: Mapa de risco, RF + Drenagem
Sustentável (TR 25 anos)
.

ribeirinhas, abrindo espaço para armazenamento temporário enquanto
reconectando o rio às suas planícies de alagamento, parte dos
problemas de drenagem superficial e microdrenagem do entorno foi
também solucionada. Ao abrir espaço para o rio, eliminando as
construções irregulares localizadas na calha, também foram
eliminadas as ligações de esgoto in natura, que existem na condição
atual. Todos esses fatores contribuem para a diminuição do IRC neste
Cenário.
A combinação de efeitos no Cenários de Requalificação Fluvial +
Drenagem Sustentável, numa avaliação geral, é aquela que apresenta
melhor resultados para o IRC. Há uma melhora significativa do risco
de cheias, em comparação à situação atual, na bacia como um todo.
Tal resultado é fruto do controle sobre a geração de escoamentos,
diminuindo problemas de microdrenagem e aliviando o sistema de
forma geral, potencializando as ações da requalificação fluvial.
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Resiliência
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Escala de Resiliência
Como forma de avaliar a resiliência de projeto, uma situação
adversa, diferente daquela projetada, pode ser introduzida, de forma
a se mapear a resposta das propostas de projeto para essa nova
situação imprevista. No contexto deste trabalho, foi considerada uma
situação hipotética de saturação urbanística na área urbana da bacia
do Rio Dona Eugênia, na qual o grau de impermeabilização cresce
significativamente, com a urbanização se estendendo por toda a
parte média-baixa da bacia, com densidade comparável à do setor
mais denso da situação atual. A situação de saturação urbanística foi
simulada para o mesmo TR de 25 anos.
Para avaliação da resiliência do projeto, foi elaborada uma escala
denominada “Escala de Resiliência” (ER), que é composta por duas
parcelas, multiplicadas entre si (Equação 9).

ER  P1 P2

A segunda parcela (P2) mede a eficiência da solução na situação
adversa, dada pela redução do IRC e é representada pela Equação ,
ou seja, IRC na situação futura (hipotética) de saturação urbanística
a partir da evolução da situação atual, sem qualquer projeto de
controle de inundações implantado, menos o IRC na situação futura
(hipotética) de saturação urbanística para o cenário de projeto
implantado, dividido pelo IRC na situação futura (hipotética) de
saturação urbanística sem projeto implantado.
Futuro_ Sat.Urban_ TR25
Futuro_ Sat.Urban_ TR25
IRCCenário
_ Atual( sem _ projeto)  IRCP rojeto
P2 
Futuro_ Sat.Urban_ TR25
IRCCenário
_ Atual( sem _ projeto)

Equação 11

O valor obtido é um número entre 0 e 1 e será tanto melhor quanto
maior for, o que equivale a dizer que há menor perda de eficiência
com melhores resultados absolutos.

Equação 9

Aplicação da Escala de Resiliência
A primeira parcela (P1) mede a perda de eficiência da solução em
uma situação adversa e é calculada conforme Equação . Ela
considera o valor de 1 (que seria o valor de 100% de eficiência
mantida) subtraído da parcela do IRC na situação futura (hipotética)
de saturação urbanística menos o IRC na situação presente, dividido
pelo IRC na situação presente.
_ Sat.Urban_ TR25
esente_ TR25
1  ( IRCPFuturo
 IRCPPrrojeto
)
rojeto
P1 
esente_ TR25
IRCPPrrojeto

Equação 10

Para simular a situação hipotética de saturação urbanística na área
urbana da bacia do Rio Dona Eugênia, foi adotado coeficiente de
escoamento igual a 0,90 para todas as áreas que, hoje, já eram
urbanizadas. No Cenário de Drenagem Urbana Sustentável, também
foi considerado esse nível de impermeabilização, mas com a atuação
das medidas de drenagem sustentável (pavimentos permeáveis,
telhados verdes e reservatórios de lote atuando). Com isso, foram
realizados os abatimentos correspondentes. As manchas de
alagamento relativas à situação adversa de saturação urbanística
estão apresentadas na Figura 32, juntamente com os respectivos
mapas de risco
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Alagamentos - Situação Atual

Risco - Situação Atual

Alagamentos - Requalificação Fluvial

Alagamentos - RF + Drenagem Sustentável

Risco - Requalificação Fluvial

Risco - RF + Drenagem Sustentável

Figura 32: Mapa de alagamento e de risco para os Cenários avaliados, Saturação Urbanística (TR 25 anos) – Consolidação dos resultados.
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A Tabela 9 apresenta os resultados do IRC e a classificação segundo a
escala de resiliência proposta para a Bacia do Rio Dona Eugênia e
para o Centro de Mesquita. Os resultados do IRC para a condição
futura de saturação urbanística são, em todos os cenários, superiores
àqueles da situação presente (conforme esperado).
Quando consideradas as soluções combinadas propostas, relativas ao
Cenário de Requalificação Fluvial + Drenagem Sustentável, que
conceitualmente são as mais adequadas para fazer frente ao problema
de inundação na bacia, percebe-se, como esperado, um aumento da
resiliência, em relação ao cenário simples de Requalificação Fluvial.
A combinação dos efeitos positivos sobre a bacia, que vêm da
drenagem sustentável, com aqueles advindos da atuação sobre o

corredor fluvial, que permitem um acréscimo na capacidade de
armazenagem e um controle de uso do solo nas imediações do rio,
juntam esforços para o enfrentamento dos desafios futuros.
O mérito desta Escala de Resiliência reside na possibilidade de
comparar diferentes alternativas de projeto, de modo a orientar a
tomada de decisão na direção daquela alternativa com maior
capacidade de manter seus resultados positivos ao longo do tempo.
Nesta aplicação exemplo não se exercitam outras (e variadas
alternativas de projeto que, em uma situação real, deveriam ser
avaliadas para uma comparação ampla e confirmação da escolha
conceitual.

Tabela 9: Resultados – Escala de Resiliência.

Bacia
Cenário

Situação Atual
Requalificação Fluvial
RF + Drenagem
Sustentável

Futuro

Centro
Presente

TR 25

Sat. Urb.
TR25

Escala de
Resiliência
(0 a 1)

21,9
17,8

28,6
22,9

10,4

14,5

Presente

Futuro

TR 25

Sat. Urb.
TR25

Escala de
Resiliência
(0 a 1)

0,14

38,0
21,7

46,6
26,5

0,34

0,30

15,3

18,7

0,47
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Sumário do Projeto
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SITUAÇÕES TIPO

DIRETRIZES DE PROJETO

AÇÕES DE PROJETO

Pressão do crescimento urbano para áreas
de Proteção Ambiental

Contenção do Crescimento urbano, preservação da
nascente e transformação da APA em PARQUE
AMBIENTAL




Parque Urbano de Borda
Revegetação

Ausência de conexão ecológico - urbana

Constituição de um Sistema de Espaços Livres novas conexões que visam maior interação do meio
natural e urbano



Dois grandes PULMÕES VERDES (à montante e jusante) interconectados por
paisagens multifuncionais – corredores ecológicos, parques, APAs e
reconstituição e fomentação da vegetação

Escassez de Vegetação Urbana

Fomentação da Vegetação Marginal e áreas livres
públicas e em Vias



Criação de corredores vegetais com espécies visualmente atrativas de rápido
crescimento e espécies específicas para área marginal.

Desvalorização das Margens do Rio

Revitalização Marginal





Revegetação
Áreas de lazer e recreação
Utilização na mobilidade – ciclovias e passeios

Segregação Espacial – Linha Férrea e
Faixa Não edificante da Light

Criar conexões visuais e urbano- ecológicas




Substituição do muro por gradil quando possível
Faixa não edificante da Light como parte integrante do sistema de espaços
livres como área de lazer e tratamento de águas pluviais urbanas

Ocupação de áreas marginais

Novas formas de assentamento urbano e padrões
construtivos que respeitem o ciclo das águas



Relocação das habitações para o mesmo local ou local próximo sob novos
modelos de assentamento e padrões construtivos

Expansão urbana em áreas alagáveis

Preservação de Áreas Alagáveis




Criação de um parque alagado – Pulmão verde
Estabelecimento de assentamentos formais em locais de expansão respeitando
os limites do parque ambiental e seguindo padrões de Técnicas Sustentáveis de
projeto urbano

Canalização, Estreitamento e
impermeabilização do rio

Supressão da Canalização e abertura do leito do rio
quando possível



Retirada da concretagem tornando o leito e margens do rio mais naturais e
permeáveis
Revegetação Marginal
Utilização do Sistema de espaços livres para aberturas do leito




Despejo das Águas urbanas no Rio

Evitar o despejo direto no rio através de medidas
estruturais e não estruturais





Utilização de Técnicas Sustentáveis de projeto urbano Infraestrutura verde
Construção de um canal coletor ao longo do rio evitando o despejo das águas
pluviais e do esgoto in natura

Deposição de lixo no leito do rio

Educação Ambiental e melhoria no serviço de
coleta



Conscientização através da aproximação da população com as áreas
revitalizadas

Desvalorização Econômica

Utilizar o Novo Sistema de Espaços Livres como
gerador de emprego e renda para a população local




Produção e venda de espécies vegetais características do local
Concentração de atividades rentáveis: Quiosques, novos centro comerciais,
outros

Inundações e Enchentes

Associação de todas as demais diretrizes projetuais



Associação de todas as demais ações projetuais
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