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RESUMO

A intensa urbanização causa várias alterações no meio ambiente, transformando o
andamento do ciclo hidrológico das áreas urbanas o que acarreta em inúmeros alagamentos
que interrompem o fluxo de veículos nas cidades, danificam pavimentações, além de causar
problemas de saúde e até mortes em áreas de risco. O presente estudo tem como objetivo
analisar os dispositivos jardim de chuva e pavimento permeável, como forma de drenagem
sustentável para atuar na redução dos alagamentos frequentes na Avenida Carlos
Lindenberg, localizada na cidade de Vila Velha/ES. Foi elaborado um estudo exploratório,
onde serão analisadas informações sobre a via como levantamento das cotas de nível,
localização da drenagem convencional existente, delimitação da área escolhida, aplicação
dos dispositivos de drenagem sustentável e impactos causados na região. Em seguida
serão realizados cálculos utilizando o método racional para medir o escoamento superficial.
Após a coleta desses dados e informações foi feita a análise da possibilidade de
implantação dos dispositivos de drenagem sustentável no trecho escolhido. O resultado da
pesquisa mostra que o jardim de chuva e o pavimento permeável são estruturas que podem
auxiliar a drenagem urbana de forma a não transferir a jusante toda água acumulada e no
local de estudo demonstrou uma redução do escoamento superficial de 19,25%. Como
conclusão foi possível observar: a) A implantação do jardim de chuva não será viável devido
ao desnível existente que impossibilita o escoamento da água para o canteiro central. b) O
pavimento permeável foi sugerido para ser implantado nas calçadas e a diferença de nível
existente favorece o caimento das águas pluviais para o dispositivo o que possibilita sua
implantação. c) Drenagem existente: No cálculo do escoamento superficial notou-se que os
dispositivos de drenagem existentes suprem a necessidade de escoamento da área, mas a
declividade do local favorece o acúmulo de água principalmente onde não existem
dispositivos de captação, sendo necessário a utilização de dispositivos de drenagem
auxiliares.

Palavras-chave: Sistema de drenagem urbana sustentável, jardim de chuva, pavimento
permeável, escoamento superficial.

INTRODUÇÃO

Os problemas sociais e econômicos das cidades caminham em conjunto com as

transformações espaciais identificadas com o passar do tempo. O processo histórico
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de urbanização no Brasil se caracteriza por ser muito intenso nos últimos 60 anos.

Em 1960, cerca de 30% da população vivia nas cidades, já em 2010 constatou-se

que 84,4% moravam em áreas urbanas (IBGE, 2021, online). Essa mudança

acarretou a sobrecarga no sistema social e estrutural do país.

Com o aumento da renda, novos padrões de ocupação vêm sendo definidos. Assim,

são estabelecidas inúmeras demandas de infraestrutura. Dentre elas, a drenagem

de águas pluviais se diferencia, pois não necessita de um sistema próprio para seu

funcionamento, mas sim de um solo que possa ser permeável e que seu caminho

esteja desobstruído (BAPTISTA et al., 2011).

Fontes (2003) afirma que o processo de urbanização acarreta significativas

transformações no uso do solo, as quais, por sua vez, causam grandes impactos

nos ciclos hidrológicos das áreas urbanizadas. O escoamento superficial é o fluxo de

água que corre sob a superfície de um terreno quando o mesmo já se encontra

saturado. Com o solo se tornando impermeável ocorre a diminuição das infiltrações

da água e, consequentemente, o aumento do escoamento superficial, levando a

vários alagamentos por toda a cidade.

Visando reduzir os riscos e prejuízos causados por diversos alagamentos nas

grandes cidades e transtornos gerados por grandes obras de drenagem, diminuir o

escoamento superficial através da elaboração de áreas permeáveis se mostrou uma

ótima solução. Segundo Tucci (2005), a nova era da drenagem urbana se

caracteriza pela recuperação da capacidade de infiltração de água no solo.

O presente trabalho tem como proposta a identificação das principais causas dos

alagamentos frequentes na Avenida Carlos Lindenberg, localizada na cidade de Vila

Velha, através do estudo do escoamento superficial da região e a sugestão de

dispositivos que compõem o que chamamos de drenagem urbana sustentável, a fim

de minimizar a ocorrência de alagamentos e necessidade de obras muito

complexas.

Pompêo (2000) fala sobre a evolução do conceito de drenagem urbana no Brasil e

destaca que foi somente a partir do século XXI que os debates sobre a drenagem

urbana passaram a incorporar o conceito de sustentabilidade. Desta forma,



3

ultrapassaram a visão de que o mesmo seria apenas o conjunto de estruturas

construídas por onde as águas pluviais são transportadas. Os Jardins de Chuva e os

Pavimentos Permeáveis foram as técnicas consideradas mais viáveis para serem

aplicadas na região de estudo.

Os jardins de chuva são estruturas verdes que auxiliam o sistema de drenagem e

têm como característica um design bastante flexível, permitindo sua aplicação em

diversas situações e escalas, como: canteiros e calçadas em vias públicas, lotes,

parques e praças. Podem ser projetados no formato de valas, bacias, ou pequenos

espaços retangulares com estrutura elevada ou encaixada em calçadas. Esses

pequenos jardins consistem em canteiros ou rebaixamentos com plantas e solo

acrescido de areia para intensificar sua porosidade, aumentando a capacidade de

absorção (MELO et al., 2014).

Segundo Yazaki et al. (2013), a atividade biológica das plantas utilizadas nos jardins

de chuva auxilia na remoção dos poluentes das águas pluviais e facilita a sua

absorção. Quando ocorre um período de precipitação, a água da chuva ou fica

acumulada na depressão, sendo gradualmente filtrada e absorvida pelo solo para

recarga do lençol freático, ou é coletada em um dreno e descarregada no sistema de

drenagem pluvial das ruas.

Os autores ainda descrevem pavimentos permeáveis como revestimentos dotados

de superfície que permitem a infiltração e a detenção temporária da água pluvial.

Estes revestimentos têm grande potencial de aplicabilidade, considerando que não

necessitam de espaço urbano extra para seu uso, além de contemplarem a dupla

função de melhorar a qualidade da água e de reduzir a quantidade de escoamento

superficial.

IMPLANTAÇÃO DE TÉCNICAS COMPENSATÓRIAS EM DRENAGEM URBANA

PARA CONTROLE DE ESCOAMENTOS NA FONTE

Segundo estudos realizados por Vasconcelos et al. (2016), tomando como local de

estudo um lote padrão de 600 m² situado no bairro Guaratiba, no estado do Rio de

Janeiro, foram obtidos resultados com a adoção de telhado verde, reservatório de
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lote e jardim de chuva de forma individual e com técnicas combinadas entre si. Foi

estudada a possibilidade de adoção de pavimentos permeáveis na calçada em

frente ao lote em conjunto com outras técnicas.

Os cenários de técnicas compensatórias estudados se destacam por apresentar

resultados efetivos na redução de escoamento com a diminuição da vazão de saída

do lote de até 72%. O reservatório, juntamente com o jardim rebaixado em paralelo,

não correspondeu às expectativas de contribuir para aumento da sustentabilidade,

mas o reservatório sendo analisado isoladamente não teve redução de vazões de

pico (VASCONCELOS et al., 2016).

Os jardins rebaixados que foram simulados isoladamente necessitam de altura de

rebaixo em 0,12 e 0,26 m para toda área a ser mantida permeável, necessitando de

cuidados dos usuários em função dos desníveis no solo. Esse ponto pode ser

amenizado com a aplicação de um simples talude, para suavizar a variação brusca

de nível. Caso fosse aplicado o jardim rebaixado em 0,10 m traria uma redução na

vazão do terreno de 76%, em relação a ocupação convencional, com chuva de

projeto de 1 hora e TR= 10 anos (VASCONCELOS et al., 2016).

Os autores ainda citam que os pavimentos permeáveis se mostraram uma boa

opção para regular a vazão superficial efluente em relação a precipitação sobre sua

própria área. Mas, considerando as chuvas de projeto estudada, seria preciso altura

de leito granular composto por brita de 0,13 m. Para que o pavimento permeável

recebesse o escoamento do terreno adjacente à altura do leito granular necessário

seria de 1,06 a 1,34 m.

Os resultados e simulações coletados por Vasconcelos et al. (2016), deixaram claro

os benefícios da adoção das técnicas compensatórias, no sentido de recuperar a

capacidade de armazenamento e infiltração natural do lote, diminuindo os impactos

da urbanização no ciclo hidrológico. É importante relatar que os parâmetros

adotados nas simulações são empíricos, sendo assim, é desejável que sejam

validados em campo.

CÁLCULO DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL
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O método escolhido para o cálculo do escoamento superficial é o método racional,

definido pela equação Q= 0,278.C.I.A, que calcula a vazão de pico, onde, segundo

Wilken (1978), o primeiro membro Q, representa o valor do caudal pluvial e o

segundo membro C.I.A representa a quantidade de água precipitada, que se torna

reduzida pelo valor de C. Onde Q é a vazão de pico, em m³/s; C é o coeficiente de

escoamento superficial ou de Runoff; I é a intensidade média da chuva, em mm/h; A

é a área da bacia, em km².

A equação racional estima a vazão máxima de escoamento de uma determinada

área sujeita a uma intensidade de precipitação, com um determinado tempo de

concentração, e sua aplicação deve ser em pequenas bacias com áreas de

drenagem menores que 3 km² (300 ha), segundo Porto (1993), apud Tomaz (2002).

Para definir a intensidade de precipitação temos como base a tabela 01 -

intensidade de chuva em mm/h (figura 01), obtido no Atlas Pluviométrico do Brasil,

do município de Vila Velha e para análise da tabela precisamos definir o TR (tempo

de recorrência) que segundo estudos realizados no Rio-águas o TR, para

dimensionar dispositivos de drenagem é 10 anos para Macrodrenagem – em

dispositivos de drenagem superficial e o tempo de duração será fixado em t= 5 min,

que segundo a norma 10844/1989 é usada em áreas pavimentadas, onde

empoçamentos possam ser tolerados.

Figura 01. Tabela intensidade da chuva (Vila Velha)
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Fonte: Atlas, 2017

Em seguida, o coeficiente de Runoff é obtido pela tabela do manual de drenagem de

rodovias (Figura 02) e com as características da região (revestimento betuminoso)

deve- se adotar o coeficiente de Runoff de 0,8.

Figura 02. Valores do coeficiente superficial C

Fonte: DNIT, 2006

Para pavimento permeável adota-se um coeficiente de 0,4 (Revestimento primário) e

em estudos realizados por Ottoni et al, adotou-se valores de C= 0,73 para jardim de

chuva. Após a definição do coeficiente de Runoff calcula-se a área, que também é

necessária na fórmula do método racional, após a obtenção de todos os dados

aplica-se a fórmula do escoamento superficial, Q= 0,278.C.I.A.
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O estudo do escoamento superficial é um dos tópicos mais importantes para

resolver os problemas gerados durante uma chuva forte e para o correto

dimensionamento de obras hidráulicas. Através dele, é possível entender de que

forma a água se desloca na superfície de um plano, para no futuro prever o melhor

sistema de drenagem tendo em vista que o escoamento superficial é proporcional a

impermeabilização. Essa afirmativa está relacionada a densidade populacional e a

baixa permeabilidade do solo, características estas da intensa urbanização

(FRANCISCHET, 2012).

Os sistemas atuais de drenagem pluvial nas grandes cidades não são totalmente

eficazes, pois foram projetados e planejados com o principal intuito de escoamento

rápido, transferindo o problema para jusante. O que se observa é que os sistemas já

não comportam a demanda e diante do cenário de constantes alagamentos, se

observa a necessidade de projetar sistemas de drenagem mais eficazes que, em

conjunto, possam atender a demanda urbanística e ambiental já que apenas

aumentar a capacidade de escoamento das redes existentes não é suficiente e pode

acarretar em um custo muito elevado (EOS, 2021, online).

Além disso, havendo um alto volume de chuvas, esse tipo de intervenção pode não

ser a melhor solução para o problema a médio e longo prazo. É necessário um

planejamento e adoção de novas medidas para criar resoluções efetivas,

considerando que mesmo através da construção de grandes obras de drenagem o

problema persiste (AIA, 2021, online).

Uma das soluções para tal situação, seria a utilização dos sistemas de drenagem

sustentável, cujo conceito tem como principal objetivo imitar o ciclo hidrológico

natural, tornando possível reduzir a concentração de resíduos provenientes de

alagamentos e, com isso, evitando processos erosivos e danos aos mananciais

subterrâneos (IPEA, 2021, online).

A partir da apresentação dos dispositivos de drenagem sustentáveis, da sua

importância como formas de redução dos alagamentos e a utilização deles em

diversas áreas urbanas elabora-se o seguinte problema de pesquisa: Como o jardim

de chuva e o pavimento permeável podem contribuir como dispositivos de drenagem
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sustentável para a redução dos alagamentos frequentes na Av. Carlos Lindenberg?

Para responder a essa questão esse trabalho tem como objetivo realizar uma

pesquisa exploratória, visando uma aproximação com o tema por meio de

levantamento bibliográfico, e de tipo descritiva, com objetivo de verificar como os

jardins de chuva e o pavimento permeável podem ser aplicados como forma de

drenagem sustentável, avaliando a ocorrência dos alagamentos na avenida Carlos

Lindenberg e os impactos causados na região, descrevendo o funcionamento,

vantagens e aplicação do jardim de chuva e do pavimento permeável como métodos

de drenagem sustentável para as cidades. A seguir segue a apresentação do

método utilizado para alcance do objetivo do estudo.

MÉTODO

Esta pesquisa quanto a sua abordagem classifica-se como quali-quantitativa, visto

que busca tanto conhecer conceitos e fenômenos além de descrevê-los e

demonstrar dados objetivos acerca das técnicas apresentadas.

Quanto aos objetivos, a pesquisa é de tipo exploratória, já que este tipo de estudo

visa uma aproximação com o tema por meio de levantamento bibliográfico, e de tipo

descritiva. Conforme Gil (2002, p. 42), ela “tem como objetivo descrever as

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o

estabelecimento de relações entre variáveis”.

A Pesquisa Bibliográfica foi feita a partir de material teórico revisado na literatura e

em trabalhos científicos já publicados, como salienta Gil (2002, p. 44):

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas.

A pesquisa respaldou-se nas informações do Google Acadêmico e Scientific

Electronic Library Online (Scielo), sobre a temática em publicações, acerca das

principais técnicas utilizadas. Ademais, o projeto de revisão neste trabalho teve

como delimitação a avaliação dos jardins de chuva e do pavimento permeável como

dispositivos de drenagem sustentável para a avenida Carlos Lindenberg, na cidade
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de Vila Velha/ES.

Como critérios de inclusão do estudo, foram considerados os seguintes parâmetros:

a) trabalhos em relacionados ao tema do estudo, ou seja, que descreva a utilização

vantagens e aplicação do jardim de chuva e do pavimento permeável; b) estudos

disponibilizados na íntegra gratuitamente; c) ocorrência dos alagamentos na avenida

Carlos Lindenberg e os impactos causados na região e sua relação com o aumento

do escoamento superficial; d) informações sobre chuvas, como períodos, volume

médio e sugerir a implantação de técnicas de drenagem urbana sustentáveis para a

área de estudo. Como critérios de exclusão foi delimitado trecho da Avenida de 1

km, estudos sobre bacias hidrográficas e características fisiográficas assim como

custos de execução para implantação, áreas adjacentes ao local de pesquisa

também serão desconsideradas.

Para avaliar os dispositivos de drenagem sustentável na Av. Carlos Lindenberg -

jardim de chuva e pavimento permeável de acordo com o objetivo dessa pesquisa

foram cumpridas as seguintes etapas, como mostra o fluxograma abaixo (figura 03):

Figura 03. Fluxograma das etapas que serão executadas

Fonte: Autor, 2021
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ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DOS ALAGAMENTOS NO LOCAL

A primeira etapa do nosso método é fazer análise da ocorrência dos alagamentos e

faremos da seguinte maneira: no estudo dos fatores climáticos teremos como base

os dados do Atlas Pluviométrico do Brasil; Equações

Intensidade-Duração-Frequência, do Município de Vila Velha/ES. Estação

Pluviométrica: Vitória – INMET e para análise dos dispositivos de drenagem

existentes, foi feita uma visita ao local onde buscamos as quantidades e modelos de

cada dispositivo de drenagem. Em seguida, para análise da vazão de cada

dispositivo, buscaremos dados técnicos fornecidos no Manual de drenagem de

Rodovias do DNIT e na 2ª Versão das instruções técnicas para elaboração de

estudos hidrológicos e dimensionamento hidráulico de sistemas de drenagem

urbana, elaborada pelo RIO-ÁGUAS.

No estudo de nível que foi realizado em campo, utilizamos um equipamento de nível

óptico de alta precisão e após o processo de estacionamento do nível óptico, foi

realizado o levantamento de nível em várias pontos do trecho, para em seguida

fazer a análise das cotas de nível comparando o ponto de nível mais alto com o

ponto mais baixo, para verificar a declividade da avenida e observar assim o

caminho que as águas pluviais tendem a fazer na superfície.

Para finalizar essa etapa de análise dos alagamentos do local, será feito o cálculo do

escoamento superficial onde vamos utilizar o método racional que é aplicado quando

se tem muitos dados de chuva e poucos dados de vazão, segundo Porto (1993),

apud Tomaz (2002).

ANÁLISE DO TRECHO - TRÂNSITO, POPULAÇÃO E RISCOS À SAÚDE

No estudo do trecho realizamos uma pesquisa bibliográfica a partir de material

teórico revisado na literatura e em trabalhos científicos, principalmente o estudo

realizado por Soares, Desastres relacionados a alagamentos em Vila Velha (ES,

Brasil): análise de conteúdo de dois jornais capixabas entre 2009 e 2018, publicado

em 2021 e no material disponibilizado pela Defesa Civil do Espírito Santo, Histórico
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de desastres do estado do Espírito Santo 2000-2009.

APLICAÇÃO DOS MÉTODOS DE DRENAGEM SUSTENTÁVEL

Para análise dos métodos de drenagem sustentável será feita a verificação de como

podem ser aplicados os jardim de chuva e o pavimento permeável, através de uma

pesquisa bibliográfica feita em artigos pesquisados no google acadêmico,

principalmente através do estudo realizado por Yazaki, et al, Projeto Técnico -

Jardins de Chuva, publicado em 2013 e no artigo da Revista Brasileira de Recursos

Hídricos, autores De Araújo et al, (2000), Avaliação da eficiência dos pavimentos

permeáveis na redução de escoamento superficial, publicado no ano de 2000.

Após o processo de busca de dados “in loco”, juntamente com o que já foi analisado

anteriormente através das pesquisas bibliográficas, será elaborado uma planilha no

software Excel onde foram lançados todos os dados necessários para demonstrar os

seguintes resultados: principais vantagens e desvantagens, escoamento superficial,

redução do escoamento, área de aplicação e assim determinar quais dispositivos de

drenagem sustentáveis serão mais eficazes para o trecho da avenida de acordo com

sua eficiência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

ÁREA DE ESTUDO

Foi definido uma área de 1.439,36 m² para análise do local e possível implantação

dos dispositivos de drenagem sustentável e com a visita que foi feita no trecho

identificamos alguns dispositivos de drenagem convencional. Foram contabilizado no

trecho de estudo, 02 unidades de boca lobo no sentido da pista para Centro de Vila

Velha e 02 unidades de sarjeta no sentido à 2° ponte, como segue nas figuras 04 e

05.
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Figura 04. Foto dos dispositivos de drenagem convencional existente, sentido 2° ponte

Fonte: Autor, 2021

Figura 05. Foto dos dispositivos de drenagem convencional existente, sentido centro

Fonte: Autor, 2021

De acordo com o manual de drenagem de rodovias (DNIT), a sarjeta deverá ter

inclinação transversal de forma a acomodar a água proveniente da chuva. Tendo

uma inclinação maior, terá maior capacidade de transportar água. A inclinação de

20% é a mais indicada no dimensionamento de obras de drenagem urbana, ideal

que ultrapasse 25%. Para sarjetas com até 40 centímetros utiliza-se inclinação entre

0,5% e 14%, transversalmente com 20%. Adota-se uma vazão de:

Q = 17 litros por segundo, para sarjetas sem depressão e

Q = 23 litros por segundo, para sarjetas com depressão

A norma ainda define boca de lobo como dispositivos especiais que têm a finalidade

de captar as águas pluviais que escoam pelas sarjetas para, em seguida,

conduzi-las às galerias subterrâneas (DNIT, 2006).
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Ao ser escolhida a posição mais recomendável para bueiro deve ser levada em

conta a condição de que, normalmente, a declividade de seu corpo deve variar entre

0,4 e 5%. Deve haver uma boca de lobo a cada 60 metros no máximo para evitar

que a enxurrada forme uma lâmina mais funda do que a capacidade de escoamento

da sarjeta. Em ruas largas, as distâncias entre as bocas de lobo devem ser

menores, pois o volume da enxurrada é maior (DRENAGEM, 2021, online).

De acordo com o nomograma do DNIT contido no Manual de Drenagem de

Rodovias uma boca de lobo com abertura de 10 cm encontramos a vazão Q = 35

litros por segundo, para uma boca de lobo de guia, na avenida carlos Lindenberg,

encontramos boca de lobo do tipo grelha, e adotaremos um valor de Q = 15 litros por

segundo, obtido do estudo realizado pela defesa civil de Duque de Caxias/RJ.

LEVANTAMENTO DAS COTAS DE NÍVEL

Através do levantamento das cotas da área foram obtidos os seguintes valores:

Tabela 01. Pontos de nível do trecho escolhido para estudo na Av. Carlos Lindenberg

Fonte: Autor, 2021

Analisando a tabela 01 e a figura 06, observa-se uma diferença nas cotas de nível,

pois na pista sentido 2° ponte existe um caimento para canteiro lateral ao lado da

ciclovia, sendo o ponto 03 (1,77 m) mais baixo que o ponto 4 (1,56 m). No sentido

Centro a avenida tem um caimento para a calçada, tendo o ponto 08 (1,44 m) e o

ponto 10 (1,37 m) uma diferença de 0,07 m, demonstrando assim que o ponto 08 é

mais baixo. Com os dados obtidos é possível verificar que a diferença de nível

favorece a formação de alagamento no local, pois a água deveria escoar para o
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ponto 10 onde existe uma boca de lobo.

Figura 06. Planta baixa da Av. Carlos Lindenberg

Fonte: Autor, 2021

ESCOAMENTO SUPERFICIAL

Para cálculo do escoamento superficial dos dispositivos de drenagem convencional,

definiu-se a seguinte área:

A= 30,69 m*46,90 m= 1.439,36 m² ou 0,00143936 km²

Usando a fórmula do escoamento superficial e aplicando os dados obtidos, têm-se

os seguintes resultados para drenagem convencional:

Q= 0,278.C.I.A => Q=0,278*0,8*156,6*0,00143936 = 0,0501298 m³/s ou 50,13 L/s

A área sugerida para implantação dos dispositivos de drenagem sustentáveis foram

as seguintes:

Jardim de chuva (canteiro central)= 30,69 m*6,60 m= 202,55 m² ou 0,00020255 km²
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Pavimento permeável (calçadas)= 30,69 m*6,00 m= 184,14 m² ou 0,00018414 km²

Usando a fórmula do escoamento superficial e aplicando os dados obtidos, têm-se

os seguintes resultados para drenagem sustentável:

Jardim de chuva:

Q= 0,278.C.I.A => Q=0,278*0,73*156,6*0,00020255= 0,006437 m³/s ou 6,437 L/s

Pavimento permeável:

Q= 0,278.C.I.A => Q=0,278*0,4*156,6*0,00018414= 0,0032066 m³/s ou 3,207 L/s

ANÁLISE DA VELOCIDADE DE ESCOAMENTO

Tabela 02: análise do escoamento superficial do trecho escolhido.

Fonte: Autor, 2021

Com base nos cálculos descritos anteriormente na pesquisa, o valor encontrado do

escoamento superficial da área em análise é de 50,13 L/s, para uma chuva de 5 min

e intensidade pluviométrica de 156,6 mm/h. Como descrito na tabela 02 o trecho

analisado possui 2 unidades de sarjeta e 2 unidades de boca de lobo como

dispositivos de drenagem, totalizando em conjunto uma capacidade de escoamento

superficial de 64 L/s, que em tese supre em 27,7% à mais a demanda de

escoamento. Porém, mesmo com essa capacidade extra de escoamento é visto que

em dias de chuva intensa a área torna-se um ponto de alagamento, assim como

surgem vários outros em toda a extensão da avenida. Através do levantamento das

cotas de nível foi possível verificar que a declividade do local favorece a
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concentração de água pluviais, impedindo que a mesma escoe para o dispositivo

existente.

IMPACTOS CAUSADOS NA REGIÃO

Segundo Soares (2020), a cidade de Vila Velha possui um histórico de alagamentos

recorrentes nos períodos de chuvas intensas, havendo diversos fatores que

cooperam para que ocorram. Esse fenômeno pode ocorrer de forma natural ou

ocorrer devido às ações do homem ao meio ambiente, como por exemplo a

urbanização sem controle que traz consigo a impermeabilização dos solos.

O autor cita que entender o conceito da causa do problema ajuda a identificar quais

medidas podem ser tomadas para amenizar ou resolver o problema.

Resumidamente o conceito de alagamento abordado na pesquisa, pode ser definido

como [...] o acúmulo momentâneo de águas em uma dada área por problemas no

sistema de drenagem, podendo ter ou não relação com processos de natureza

fluvial [...] que também pode ocorrer pelo entupimento do sistema de drenagem

devido ao acúmulo de água provocado pelas chuvas intensas ou às vezes pelo

acúmulo de resíduos no sistema.

Os impactos ocasionados na população pelos alagamentos não se limitam apenas a

prejuízos materiais, interrupções do fluxo rodoviário e as atividades econômicas

paralisadas nos períodos de fortes chuvas, mas também impacta diretamente na

saúde pública, pois tal ocorrência aumenta e muito o risco de infecções e

transmissão de doenças transportadas pelo escoamento superficial (SOARES,

2020). Tucci (2004) relembra que a limpeza pública e as políticas de resíduos

sólidos têm impacto direto nos alagamentos causados pelas fortes chuvas.

No decorrer dos anos ocorreram vários alagamentos de intensidades variadas no

município de Vila Velha. O mais recente aconteceu no mês de maio de 2019, que em

virtude das intensas e fortes chuvas que caíram no município na madrugada do dia

17 para 18/05, foi registrado um acumulado de 194,49 mm em 24 horas. Diante

desse histórico de registros, é possível afirmar que desastres naturais relacionados
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à questões meteorológicas e hidrológicas são uma realidade constante no município

e isso faz com que todas as suas regiões sejam afetadas em maior ou menor grau

com os alagamentos (DEFESA CIVIL, 2021, online).

A defesa civil (2021) alerta para alguns fatores que contribuem para o agravamento

do cenário de risco de alagamentos no município: o relevo predominantemente

plano com baixas amplitudes e declividades; a influência do nível da maré que

dificulta o escoamento das águas; o assoreamento (acúmulo de terra, lixo e matéria

orgânica) do sistema de drenagem; a ocupação desordenada e o acúmulo de

resíduos sólidos em áreas de influência dos canais.

Os alagamentos provocam inevitavelmente danos materiais e dependendo da

intensidade em que ocorrem, colocam em risco também as pessoas, além de

severos prejuízos sociais e econômicos. Além disso, serviços essenciais como a

distribuição de energia elétrica e saneamento básico que inclui a coleta do lixo ficam

comprometidos, assim como a distribuição de água potável e a ocorrência de

efluentes nas águas pluviais dos alagamentos (DEFESA CIVIL, 2021, online).

Podem haver também queda nas atividades comerciais devido a suspensão

temporária do trabalho, consequentemente ocasionando a queda na arrecadação de

impostos. Os alagamentos também contribuem para o aumento do risco de

transmissão de doenças transmitidas pela água e por ratos (leptospirose), assim

como a ocorrência de infecções respiratórias (DEFESA CIVIL, 2021, online).

JARDIM DE CHUVA: DEFINIÇÃO, VANTAGENS  E APLICAÇÃO

Os jardins de chuva são estruturas descritas como rasas depressões escavadas em

terra, que tem por função principal receber as águas do escoamento superficial. Os

fluxos de água se acumulam nessas depressões formando pequenas poças, e

gradualmente a água é infiltrada no solo ou evapora naturalmente. Nos casos em

que o volume do escoamento superficial excede a capacidade para a qual a

estrutura foi projetada, o fluxo de água excedente é desviado diretamente para o

sistema de drenagem convencional (YAZAKI, et al., 2013). A figura 07 a seguir

sistematiza a estrutura básica para um jardim de chuva.
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Figura 07. Estrutura Jardim de Chuva

Fonte: MELO et al., 2014

Segundo Yazaki et al, algumas das vantagens da aplicação dos jardins de chuva

são:

● Redução de parte do volume de escoamento superficial;

● Possibilita flexibilidade na criação dos desenhos de projetos;

● Reduz as dimensões e custos dos sistemas de drenagem de jusante;

● Auxilia na redução de enchentes e alagamentos;

● Melhora a qualidade da água pluvial precipitada quando despejada nas redes;

● Eficiência na redução de resíduos finos das águas pluviais

● Colabora para aumentar a beleza da paisagem das vias.

O autor descreve que existem alguns parâmetros que devem ser considerados para

a execução dos projetos de jardins de chuva, que quando não levados em conta

podem comprometer o bom funcionamento do sistema e assim não ter um bom

desempenho na redução do escoamento superficial. São eles:

● A área para executar os de jardins de chuva deve ser menor do que 1 ha, ou

seja, 10.000 m²;
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● A capacidade de infiltração do solo tem influência direta no desempenho dos

dispositivos, pois se a capacidade de infiltração estiver fora dos padrões

estabelecidos essa característica do sistema se perde;

● O nível máximo do lençol freático deve ser de no máximo 1 m abaixo do

fundo do dispositivo;

● Caso o solo seja frágil em relação a ação da água devido aos mecanismos de

infiltração, este solo pode perder suas características e sofrer com

desestruturação mediante a presença de água frequente nos períodos

chuvosos, o que pode tornar o fundo da estrutura muito barrento;

● Caso se verifique a impermeabilidade do subsolo do local, deve-se utilizar os

jardins de chuva com fundo impermeável;

● Altas declividades restringem a implantação dos jardins de chuva, por conta

disso estes não são recomendados em terrenos muito íngremes;

● É necessário que haja uma rede de drenagem ou um curso d’água nas

proximidades onde o sistema for implantado, para que seja possível efetuar a

descarga dos volumes de água armazenados;

● Os jardins de chuva devem possuir extravasores conectados à sua rede de

microdrenagem, para o caso de haver um volume de água mais intenso do

que foi projetado devido às chuvas;

● Os jardins de chuva podem ser implantados em ruas com calçadas, vias

largas, trechos livres de hidrantes, ou até mesmo em lotes e residências

particulares; 

● A presença de instalações subterrâneas como redes de água, esgoto, luz e

telefone, podem interferir na execução do sistema, sendo assim o jardim de

chuva só poderá ser implantado se estas instalações puderem ser realocadas

ou se a configuração de projeto puder ser adaptada;

● Áreas com alta densidade populacional ou vias com tráfego intenso podem

restringir a implantação do jardim de chuva. Tais critérios devem ser

analisados antes da execução;
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● A manutenção periódica como a poda, irrigação e limpeza das plantas que

compõem o sistema é essencial, e caso tais medidas não puderem ser

garantidas não é recomendado a implantação dos jardins de chuva;

● O funcionamento dos jardins de chuva não está condicionado ao

funcionamento de outros equipamentos e sistemas; 

PAVIMENTO PERMEÁVEL: DEFINIÇÃO, VANTAGENS E APLICAÇÃO

O pavimento permeável funciona como um dispositivo de infiltração que faz com que

o escoamento superficial seja desviado para um reservatório de pedras, localizado

sob a superfície do terreno onde é aplicado, sendo compostos por duas camadas,

uma de agregado fino ou médio e em seguida vem a camada do pavimento

permeável em si. A utilização de pavimentos permeáveis em áreas urbanas visa a

redução da vazão drenada superficialmente, buscando melhorar a qualidade da

água escoada contribuindo na recarga de água subterrânea (DE ARAÚJO et al.,

2000).

Os pavimentos permeáveis podem ser basicamente classificados em três tipos:

pavimento de concreto poroso, pavimento de asfalto poroso e pavimento de blocos

de concreto vazados que são preenchidos com material granular fino, sendo os

blocos de concreto vazado o tipo de pavimento permeável que será abordado na

pesquisa. Esses blocos ficam dispostos acima de uma camada de base granular

com a presença de filtros geotêxteis acima da camada de areia fina, para que não

ocorra a migração da areia fina para a camada granular (DE ARAÚJO et al., 2000).

Esse pavimento possui uma considerável vida útil e tem alta resistência mecânica

sendo capaz de suportar altas cargas de compressão, além de ser excelente em

termos de porosidade e condutividade hidráulica. Para adquirir boa qualidade de

resistência à compressão os blocos devem ser dispostos lado a lado resultando

numa superfície com aspecto de uma grelha ou desenho simétrico em ângulo reto

ou diagonal formando uma superfície sólida (VIRGILIIS, 2009).

Não existem limitações para o uso do pavimento permeável exceto quando: o solo

possuir uma baixa permeabilidade que atrapalhe a infiltração de água para dentro do
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subsolo; o nível do lençol freático for alto; o solo possuir uma camada impermeável

que impossibilite a infiltração de água. Neste caso o pavimento poderá funcionar

como uma espécie de poço de detenção, sendo necessário utilizar uma membrana

impermeável entre o reservatório e o solo existente, juntamente com o sistema de

drenagem com tubos perfurados que devem ser espaçados de 3 a 8 m para

complementar o dispositivo nesta situação (VIRGILIIS, 2009).

O uso dos pavimentos permeáveis pode eliminar a necessidade de caixas de

captação de águas pluviais e tubos de condução, pois o dispositivo praticamente

não gera escoamento superficial quando as condições do local permitem sua

aplicação, apresentando potencial para infiltração plena no solo (DE ARAÚJO et al.,

2000). Recomenda-se a manutenção preventiva periodicamente (a cada três

meses) evitando assim o seu entupimento (VIRGILIIS, 2009).

PLANILHA COMPARATIVA

A tabela abaixo apresenta os resultados dos estudos realizados:

Tabela 03. Planilha comparativa dos métodos de drenagem urbana

Fonte: Autor, 2021

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NA AVENIDA

Conforme estudos realizados no local, a aplicação ideal do Jardim de chuva seria na
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área do canteiro central (202,55 m²) e para o pavimento permeável à área da

calçada (184,14 m²). Com o cálculo do escoamento estima-se que os dispositivos de

drenagem sustentáveis reduzem em até 19,25% o escoamento superficial do trecho.

Como descrito na tabela 03, ambos os sistemas de drenagem

(convencional/sustentável) apresentam vantagens e desvantagens que devem ser

analisadas antes da sua aplicação.

CONCLUSÃO

O trabalho teve como finalidade verificar se os dispositivos jardim de chuva e

pavimento permeável, podem ser utilizados como forma de redução dos

alagamentos para um trecho da Avenida Carlos Lindenberg. Ao longo dos trabalhos

analisados percebe-se a eficácia quanto a utilização dos dispositivos de drenagem

sustentável no auxílio do escoamento de águas pluviais. A partir do estudo realizado

obtêm-se  as seguintes conclusões:

a) Jardim de chuva: Foi sugerido a aplicação do jardim de chuva no canteiro central

por se tratar de uma área com solo permeável e com características favoráveis a

sua aplicação onde promoveria uma redução do escoamento superficial da área total

em 12,85%. Porém o nível do canteiro central é mais elevado, fazendo com que a

água escoe para as laterais da Avenida, o que impossibilita a sua implantação pois o

caimento da água não seria favorável ao dispositivo.

b) Pavimento permeável: Foi sugerido a aplicação do pavimento permeável nas

calçadas, pois o mesmo reduz em 6,40% o escoamento superficial da área total e a

diferença de nível existente favorece o caimento das águas pluviais para o

dispositivo.

c) Drenagem convencional existente: Conforme o cálculo do escoamento superficial

os dispositivos de drenagem convencional se mostraram eficazes na redução do

escoamento da área, alcançando 27,7% à mais na demanda. Porém mesmo

suprindo essa demanda de acordo com o cálculo o local continua alagando em dias

de chuva intensa, devido à declividade que favorece o acúmulo de água onde não

existe dispositivos de captação, sendo necessário a utilização de dispositivos de
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drenagem auxiliares.

Finalmente pode-se afirmar que conforme observado no estudo o jardim de chuva e

o pavimento permeável são estruturas que podem auxiliar a drenagem urbana de

forma a não transferir a jusante toda água acumulada, reduzindo a vazão de pico de

forma mais lenta. Como limitações desse estudo pode-se apontar o não

detalhamento das bácias hidrográficas e das ruas adjacentes, indicando uma

possibilidade de continuidade desse estudo.
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