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RESUMO

O manejo das águas pluviais tem sido alvo de discussões em diversas esferas, uma vez
que, o crescimento urbano afeta diretamente o ciclo hidrológico. A adoção de práticas de
drenagem sustentável proporciona um planejamento das cidades sensível às águas,
reduzindo os danos provocados ao meio ambiente e à população. Desta forma, esta
pesquisa objetivou desenvolver uma análise sobre a utilização de uma estrutura de
drenagem sustentável, o jardim de chuva, projetado para áreas residenciais no município de
Vila Velha, ES. Buscou-se caracterizar o local de estudo com relação aos parâmetros que
devem ser conhecidos e atendidos para realizar a implantação da estrutura, e identificados
os obstáculos que impediam ou dificultavam a implantação da estrutura. Identificou-se que,
os obstáculos técnicos relacionam-se, principalmente, com o tipo de uso do solo do local em
que se busca a implantação. Para essa pesquisa, a largura de rolamento da via e a grande
quantidade de acessos às edificações, que não apresentavam uma média na distância
entres eles, resultaram na não indicação da estrutura em muitos locais. O lençol freático
elevado também implicou na necessidade de estudos específicos para monitorar os níveis
na região, de modo a facilitar a utilização da estrutura. A versatilidade na maneira como a
estrutura pode ser aplicada possibilitou a indicação para a implantação da estrutura em 28
locais. Ressalta-se a relevância de estudos que busquem analisar desafios encontrados nas
cidades brasileiras e que apresentem soluções para determinados desafios.

Palavras-chave: Drenagem. Jardim de chuva. Obstáculos técnicos.

INTRODUÇÃO

As mudanças provocadas no meio ambiente pelo crescimento urbano, ao longo dos

anos, têm promovido diversos debates sobre a maneira como as esferas públicas

planejam as cidades no país. E, o principal enfoque das discussões está no manejo

de águas pluviais, uma vez que, o processo de urbanização impacta diretamente no

ciclo hidrológico.1,2

__________________________________
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Buscando melhorar tal cenário, houve um aumento na utilização de práticas de

drenagem sustentável em todo o mundo. No Brasil, a abordagem sobre o assunto

não é tão disseminada, sendo o sistema de drenagem tradicional o mais difundido

no país, em que o seu principal objetivo é o rápido afastamento das águas pluviais

dos centros urbanos. A ocorrência dos eventos de inundações e alagamentos em

todo país têm evidenciado as falhas existentes nesse modelo, dessa forma, surge a

necessidade de um planejamento urbano sensível às águas.2,3

Como exemplos de estruturas utilizadas no sistema de drenagem sustentável,

citam-se as trincheiras de infiltração, os jardins de chuva, telhados verdes,

pavimentos permeáveis e as bacias de detenção.4

Os jardins de chuva, também conhecidos como dispositivos de biorrenteção, ou

ainda, sistemas de biofiltração, são estruturas que promovem a remoção dos

poluentes transportados pelo escoamento, por meio de uma camada superior com

vegetação, sendo capazes de reter o escoamento superficial permitindo,

posteriormente, sua infiltração no solo. A água armazenada pelo jardim também

retorna para atmosfera, por meio da evapotranspiração.5

Estruturas como o jardim de chuva auxiliam na redução da demanda pelo sistema

convencional, proporcionando a diminuição do diâmetro das tubulações desse

sistema, que, cada vez mais, tendem a aumentar com o processo de

impermeabilização; reduzem a quantidade de bocas-de-lobo, a velocidade do

escoamento e o volume da vazão de pico.6

Basdeki; Katsifarakis; Katsifarakis7 fizeram os cálculos necessários para a instalação

de jardins de chuva na cidade de Thessaloniki-Grécia. Uma análise prévia nos dois

tubos de drenagem local verificou que apenas um deles possuía a capacidade de

transportar o escoamento em situações críticas, porém, com a utilização dos jardins

de chuva não seria necessário trocar um dos tubos de drenagem e nem construir

mais bocas-de-lobo.

De acordo com Prince George’s Country8, os sistemas de biorrentenção destinados

às áreas residenciais/sociais apresentam a coleta do escoamento de maneira

específica, potencializando o processo de drenagem de uma determinada área.
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Para a instalação da estrutura em áreas com índices médios ou altos de

urbanização algumas condicionantes devem ser atendidas. O jardim deve estar a

uma distância de, no mínimo, 3m das fundações das edificações adjacentes. Ele

também não pode atrapalhar o fluxo de pessoas e veículos, e deve-se evitar

mudanças expressivas no layout do local e no posicionamento das instalações de

serviço.5,8,9

A dificuldade de realizar a instalação de jardins de chuva em áreas já consolidadas

está, principalmente, no fato de que esses locais foram projetados conforme o

sistema tradicional, não disponibilizando, em alguns casos, espaços livres ou ruas

que atendam às necessidades, não somente dos veículos, mas também dos

pedestres e da natureza.4

Devido a tal fato, pode-se questionar: quais obstáculos técnicos podem ser

encontrados ao propor jardins de chuva em áreas residenciais na bacia de

drenagem do Canal Guaranhuns, localizada no município de Vila Velha, ES?

A princípio, acredita-se que devido à maneira como se dá o padrão de assentamento

urbano no município de Vila Velha, somado aos demais efeitos da urbanização, ao

longo dos anos, a disponibilidade de espaços para a instalação de jardins de chuva

em áreas residenciais seja um fator limitante.

Tendo em vista que a aplicação das estruturas pertencentes ao sistema de

drenagem sustentável se condiciona às características locais, como o solo, a

dinâmica hídrica, entre outros2; os estudos que verifiquem a utilização de

determinada estrutura em um local são importantes, uma vez que, podem aprovar tal

intervenção ou descartá-la, além de indicar os desafios encontrados para a sua

instalação.

O conhecimento, por parte dos engenheiros, de diferentes técnicas que

proporcionam melhores condições de infraestrutura urbana nas cidades é de

extrema relevância, de modo que seja indicada as melhores intervenções para uma

determinada cidade.

Devido ao fato de proporcionar uma redução significativa no escoamento produzido

no local de implantação, reduzindo a demanda pela rede convencional6,8, o jardim de
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chuva pode ser uma intervenção proveitosa para minimização de determinados

alagamentos pontuais no município de Vila Velha.

Sendo assim, essa pesquisa tem por objetivo principal avaliar o uso de jardins de

chuva, em áreas residenciais pertencentes à bacia de drenagem do Canal

Guaranhuns, no município de Vila Velha.

MÉTODO

Esta pesquisa consiste em um método de abordagem hipotético-dedutivo, sendo o

estudo do tipo explicativo e experimental, quanto aos objetivos e procedimentos e,

quanti-qualitativo, quanto à abordagem do problema, sobre o uso de jardins de

chuva em áreas residenciais na bacia de drenagem do Canal Guaranhuns, no

município de Vila Velha, ES. O estudo foi desenvolvido em ambiente virtual, por meio

de banco de dados, pesquisas e o software Google Earth.

Para a verificação dos obstáculos técnicos que podem ser encontrados no processo

de implantação de jardins de chuva, foram analisados os bairros pertencentes à

bacia de drenagem do Canal Garanhuns, localizada no município de Vila Velha, ES.

O principal motivo para a escolha do local foi a predominância de áreas residenciais

com níveis elevados de impermeabilização do solo.10 Tais características permitiram

verificar os desafios que também podem ser encontrados em outras cidades

brasileiras, visto que, a maior parte delas têm 90% de sua área classificada como

densamente urbanizada, segundo dados do IBGE11 de 2015.

O município de Vila Velha localiza-se na região metropolitana do estado do Espírito

Santo e apresenta as coordenadas 20°19’50” de latitude sul e 40°17’32” de longitude

oeste. Há predominância do ecossistema Mata Atlântica, mas há outros

ecossistemas, como pastagens, manguezais, campos, herbáceas aluviais e

macrófitas. O local apresenta terrenos planos, em sua maior parte.

A bacia de drenagem do canal Guaranhuns é uma das 13 sub-bacias existentes no

município de Vila Velha. A bacia apresenta 14,03 km² de área, com predomínio de

regiões planas, com declividade 0 a 3% e canais retificados. Os bairros pertencentes

a essa bacia são: Araçás, Guaranhuns, Jardim Guaranhuns, Vila Guaranhuns, Novo
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México, Itaparica, Jockey de Itaparica, Nova Itaparica, Praia das Gaivotas, Vila

Nova, parte do Vale Encantado, Jardim Colorado, Vila Nova, Ilha dos Bentos, Santa

Mônica, Pontal das Garças e Darly Santos.10

As figuras 1 e 2 apresentam a localização da bacia do canal Guaranhuns e os

bairros pertencentes a ela, respectivamente.

Figura 1 – Localização da bacia do canal Guaranhuns

Fonte:

Barrêdo,

2018

Figura 2

–

Localização dos bairros pertencentes a bacia do canal Guaranhuns

Fonte: Barrêdo,

2018.

Essa pesquisa verificou a utilização de jardins de chuva para captação do

escoamento de maneira pontual, ou seja, apenas para áreas próximas a eles. Sendo

assim, buscou-se implantar a estrutura, preferencialmente, ao longo das vias ou

apenas no início delas; em locais ociosos que pudessem ser encontrados próximos
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às áreas residenciais; em canteiros existentes e rotatórias. As praças se tornaram

uma segunda opção, visto que, nem todos os bairros apresentam uma praça, além

disso, a redução da demanda pelo sistema convencional não seria tão expressiva,

nesse caso. Ao buscar tal aplicação na área de estudo, foi possível inferir se essa

era uma estrutura indicada para a realidade local.

Foi avaliada a sua aplicação buscando a redução da demanda pelas redes

convencionais, sem considerá-lo como uma ferramenta única de drenagem. Essa

pesquisa também abrangeu o modelo de jardim de chuva na versão “compacta”, que

recebe, pela literatura, o nome de canteiro pluvial. Além do modelo denominado

sarjeta permeável ou curb extension.

Com relação à implantação da estrutura diretamente nas vias, esse estudo

considerou a importância do tráfego seguro para os pedestres e os veículos e,

portanto, buscou-se resguardar espaço suficiente, nas vias, para a estrutura e os

elementos citados anteriormente. Esse estudo não verificou todas as vias dos

bairros pertencentes à bacia de drenagem do Canal Garanhuns. No total, foram

avaliadas 105 vias. Os cálculos relacionados ao custo e à capacidade volumétrica

da estrutura não foram incluídos nesta pesquisa, apenas o pré-dimensionamento.

Os bairros Pontal das Garças e Darly Santos foram descartados da análise, pois

encontram-se em área de alagados e não apresentam infraestrutura adequada, na

maior parte de suas vias.

Os critérios estabelecidos para realizar a indicação dos locais propensos à

instalação do jardim de chuva seguiram as recomendações dos manuais de Prince

George’s Country e da cidade de Portland-Oregon, além de pesquisas sobre o

assunto. Esses critérios também foram influenciados pelo tipo de local de

implantação, para essa pesquisa, áreas residenciais. O quadro 1 apresenta esses

critérios.

Quadro 1 – Critérios de Referência

CRITÉRIO REFERÊNCIA

Condutividade Hidráulica do Solo Mín. 12 mm/h

Nível de lençol freático Mín. 2 m distância da superfície

Altura total da estrutura Máx. 1,4 m para nível de lençol mínimo
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Área de contribuição Máx. 20.000 m2

Distância das edificações adjacentes Mín.  3m

Uso e ocupação do solo Preferencialmente residencial

Extensão da via Máx. 6 km

Tráfego da via Leve/moderado

Fonte: autoras, 2021.

O desenvolvimento dessa pesquisa dividiu-se em 3 etapas. Na primeira etapa, foi

avaliado o atendimento, das vias dos bairros, aos critérios “área de contribuição”,

“distância das edificações adjacentes”, “uso e ocupação do solo”, “extensão da via” e

“tráfego da via”. Esses critérios devem ser atendidos para que o funcionamento da

estrutura não seja prejudicado, e para que haja harmonia entre a estrutura e o seu

entorno. Além disso, essa etapa também se destinou a identificação dos obstáculos

técnicos que poderiam surgir ao atender os critérios mencionados.

Para selecionar as vias a serem avaliadas, foi verificado no site da prefeitura as vias

pertencentes a cada bairro, em seguida, utilizou-se o software Google Earth e a

ferramenta street view, do mesmo software, para realizar o reconhecimento da via.

Seguia para a análise as vias que atendiam os três últimos critérios do quadro 1.

Não foram avaliadas as vias que apresentavam sua atualização na ferramenta street

view inferior ao ano de 2018.

Após o primeiro passo, foi verificada a capacidade dos locais em atender os critérios

“área de contribuição” e “distância das edificações adjacentes”, e a capacidade de

resguardar espaço suficiente na via para a estrutura, os pedestres e veículos. Foi

constatado que também seria relevante analisar outras variáveis que são

necessárias ao bom funcionamento da estrutura, sendo elas: sentido do escoamento

e captação do escoamento. Para auxiliar nessa análise, foi utilizada uma planilha

elaborada no software Excel. O quadro 2 apresenta o modelo utilizado com o

exemplo da rua Moacir Gonçalves, localizada no bairro Guaranhuns.

Quadro 2 – Exemplo do método utilizado para seleção das vias

Rua ou
Avenida Bairro Espaço p/

a estrutura
Sentido do

escoamento

Captação
do

escoamento

Largura de
rolamento

da via

Potencial p/
implantação
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Moacir
Gonçalves Guaranhuns Sim Favorável Favorável 11m Positivo

Fonte: autoras, 2021.

A coluna “espaço p/ a estrutura” verificava, de uma maneira geral, se a via

apresentava espaço disponível para a estrutura e, isso incluía manter uma distância

adequada das edificações, a área de contribuição não exceder os limites

estabelecidos e haver espaço disponível para o trânsito de pessoas e veículos.

Para classificar o sentido do escoamento em “favorável” e “não favorável”, foi

verificado se a declividade da via permitia que a água vertesse para o local de

instalação da estrutura, nos casos em que tal fato ocorria, classificava-se como

favorável. Nos casos em que a estrutura seria implantada em um ponto afastado dos

principais pontos de produção do escoamento, a captação seria prejudicada e,

portanto, o local era classificado como captação do escoamento não favorável. A

coluna “captação do escoamento” também sofreu influência da variável “sentido do

escoamento”. Para os casos em que o sentido do escoamento não era favorável,

concluía-se que a captação do escoamento também não seria.

Ressalta-se que o não atendimento de determinados critérios resultava na anulação

dos demais, ou seja, a via automaticamente classificava-se com o potencial

negativo. Foram eles: sentido do escoamento contrário ao local indicado para a

instalação da estrutura; ausência de espaço para a estrutura; captação do

escoamento não favorável. No campo potencial para implantação foi indicado como

“positivo” as vias que atenderam todos os critérios.

A segunda etapa destinou-se a avaliação da maneira como o solo da região, o nível

de lençol freático e o local em que seria inserido, implicavam nas características

estruturais do jardim de chuva, como por exemplo, a altura das camadas internas.

Para isso, buscou-se atender os dois primeiros critérios mencionados no quadro 1.

A depender das características do solo e do lençol freático, pode ser necessário a

utilização de uma estrutura impermeável, que demanda a presença de redes

convencionais de drenagem, para destinação posterior da água. Sendo assim, foi

verificada como a presença ou ausência da rede convencional de drenagem poderia

interferir na implantação da estrutura. Além disso, a altura do lençol freático pode
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limitar a altura total da estrutura. Sendo assim, foi escolhida, para essa análise, uma

via que se classificou como “favorável” à instalação da estrutura, de acordo com a

análise feita na etapa 1. Também foi verificado se o espaço disponível para a(s)

estrutura(s), na via escolhida, atendia(m) o critério de apresentar uma área

superficial da estrutura igual a 5% da área de contribuição que ela(s) atende(m), de

acordo com a recomendação de Prince George’s Country8.

Para a caracterização do solo e dos níveis de lençol freático foi realizada uma busca

nos bancos de dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA),

do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito

Santo (UFES) e também em revistas, periódicos e publicações que apresentavam as

informações necessárias para a pesquisa. Os dados referentes à presença de redes

de drenagem foram verificados, junto à prefeitura do município de Vila Velha, ES.

Em seguida, foi calculada a área de contribuição, para o local escolhido, e estipulada

as dimensões que a estrutura deveria apresentar, atendendo a recomendação do

manual de Prince George’s Country8. Após isso, foi verificado se essas dimensões

poderiam ser atendidas com o espaço disponível. Após esse processo, foi feito o

pré-dimensionamento da estrutura. Para tanto, foram estipuladas as alturas das

camadas internas, considerando as características do solo, do nível de lençol

freático e dos possíveis poluentes para o local escolhido.

Para fins dessa pesquisa, foram adotadas uma camada de vegetação

(represamento), filtrante, transição e drenagem, nessa ordem. Com relação às

camadas, utilizaram-se os quadros 3 e 4 como referência para determinar a altura

da camada de represamento e do meio filtrante, respectivamente.

Quadro 3 – Altura máxima da camada de represamento relativa à taxa de infiltração e tempo

Taxa infiltração solo nativo
(mm/h)

Profundidade para
represamento de até 24h (mm)

Profundidade para
represamento de até 48h (mm)

20-40 230 460

12 230 460

8 185 370

5 120 240

Fonte: Minessota Stormwater Mannual, 2017 (Adaptado)

Quadro 4 – Profundidade mínima do meio filtrante
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Poluente Profundidade Mínima (mm)

Sólidos Suspensos Totais (TSS) 50-75

Metais 200

Hidrocarbonetos 75-100

Nitrogênio 900

Fósforo dissolvido 900

Patógenos 600

Fonte: Minessota Stormwater Mannual, 2017 (Adaptado)

A altura da camada de drenagem foi estipulada seguindo as recomendações de

Assunção; Ferreira; Finoti13 para esse processo, em que, é considerada a distância

mínima de 0,6m entre o fundo da estrutura e o nível de lençol8, de modo que,

verifica-se a altura máxima que a estrutura pode ter e retira-se desse valor as

camadas já definidas. Desta forma, encontra-se o valor dessa camada.

Para esse estudo, os materiais definidos para a composição das camadas seguiram

as recomendações dos principais manuais existentes e pesquisas brasileiras sobre o

assunto. Para a camada filtrante, adotou-se as recomendações de Prince George’s

Country8, sendo assim, foi considerada uma mistura de solos com porcentagem de

85-88% de areia lavada, 8-12% de uma mistura composta por argila e silte e 3-5%

de matéria orgânica. Ressalta-se que a porosidade do meio não deve ultrapassar

25%.

Na camada de transição foi utilizada a areia grossa, pois apresenta mais eficiência

na redução do fenômeno da colmatação.14,15 O material para a camada de

drenagem deve ter uma condutividade hidráulica superior à camada filtrante, sendo

assim, foi escolhida a utilização do cascalho lavado e fino, com uma granulometria

entre 2 e 5mm, de acordo com FAWB apud Assunção; Ferreira e Finoti12. A

porosidade para essa camada deve ser de 40%.

Por último, foi verificada, na literatura, qual era a vegetação mais indicada para o

local, considerando suas características. O tipo de vegetação para o jardim de chuva

foi selecionado com base nas indicações feitas por autores brasileiros. Buscou-se

identificar se é possível encontrar obstáculos na escolha da vegetação,

considerando que os manuais disponíveis não são brasileiros e, portanto, podem

apresentar espécies que não são encontradas no Brasil.
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Almeida16 recomenda a utilização de espécies macrófitas aquáticas anfíbias, que se

adaptam facilmente a diferentes ambientes e podem viver em ambientes aquáticos

ou não. O mesmo autor afirma que, as características biológicas dessas espécies

permitem a absorção de poluentes e retenção de partículas finas. Basicamente, as

plantas devem resistir a inundações temporárias e não devem necessitar de regas

constantes. Além disso, as plantas devem auxiliar na filtração da água.

A última etapa da pesquisa, destinou-se à compreensão de como os obstáculos

técnicos encontrados interferiram na escolha do local de instalação do jardim de

chuva, na sua estruturação e na não indicação da estrutura para determinados

locais, ou seja, foram listados os principais obstáculos e no que, exatamente, eles

interferiam.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

São aqui apresentados os resultados obtidos, com relação à análise do uso de

jardins de chuva em áreas residenciais no município de Vila Velha, ES.

Verificou-se que, a acomodação da estrutura diretamente nas vias, é influenciada

por determinadas características pertinentes ao tipo de uso e ocupação do solo.

Para as áreas residenciais, pode-se citar a largura de rolamento das vias e a grande

quantidade de acessos às edificações, como aspectos que caracterizam maior

relevância para a acomodação do jardim de chuva, na região de estudo. Das 105

vias analisadas, 78 não apresentaram condições favoráveis que, desses, em

89,74% dos casos, as condições desfavoráveis se deram em função das

características citadas anteriormente, tais como, insuficiência da largura de

rolamento da via e ausência de espaço adequado para a estrutura, devido à grande

quantidade de acessos. Os outros 10,26% representa os casos em que o sentido do

escoamento é contrário ao local de instalação da estrutura. Tal fato ocorreu,

principalmente, nas praças.

Para os locais, predominantemente residenciais, há uma quantidade maior de

acessos às edificações e, na maior parte dos casos avaliados na área de estudo,

esses acessos não são espaçados e não apresentam um padrão no espaçamento,
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quando existente. Tal fato, somado a vias com larguras inferiores a 8m, impediu a

implantação da estrutura, em muitos casos. As vias com larguras inferiores à citada

não foram indicadas, pois não era possível acomodar a estrutura de modo a manter

a distância adequada, com relação às edificações e manter uma dirigibilidade segura

na via.

Pode-se exemplificar a dificuldade encontrada, com relação à distância entre os

acessos para um caso com uma área de contribuição relativamente pequena,

500m², em que a área superficial da estrutura deve ser 25m². Pode-se dividir essa

área entre dois jardins de chuva para suprir a demanda. Considerando que largura

máxima para os jardins de chuva que foi possível obter na área de estudo foi entre 2

e 3m (resguardando o espaço para os veículos), cada um deveria ter a medida de

2,5x5m, porém, nem sempre o espaçamento entre os acessos (garagens) tem uma

distância mínima de 5m.

Das 105 vias analisadas, 51,42% delas tinham largura de rolamento entre 6 e 7,5m.

Os únicos casos em que a largura da via não influenciou foi em zona terminal de

arruamento (rua sem saída) que possuía um ponto ocioso em que a estrutura

poderia ser instalada (Figura 3).

Figura 3 – Ponto ocioso para a aplicação da estrutura

Fonte: autoras, 2021

Verificou-se que, as vias ideais para instalar o jardim de chuva ao longo delas, são

aquelas que apresentam uma largura de rolamento a partir de 9m, obtendo melhor

arranjo nas vias entre 10 e 12m, pois nesses casos, há maior espaço para a calçada

e a estrutura, além de uma largura confortável para o trânsito dos veículos. Do total

de vias analisadas, apenas 11,43% delas possuíam uma largura compreendida entre

10 e 12m e 7,61% apresentavam 9m de largura.
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Para a área de estudo desta pesquisa, a utilização de jardins de chuva no início das

vias, realizando um estreitamento das mesmas é viável nas vias que apresentam

uma largura a partir de 8m. Ressalta-se que, nos casos em que há acessos às

edificações no início das vias, tal aplicação não pode ser realizada. Também

salienta-se que, a depender da impermeabilidade da área, a estrutura nessas

condições pode não apresentar a capacidade necessária para atender o volume de

escoamento produzido no local.

Mesmo com as dificuldades encontradas para acomodar a estrutura, a versatilidade

que a mesma apresenta para a sua aplicação, facilitou a instalação em diferentes

locais. Para a área de estudo, a estrutura pode ser instalada em locais ociosos de

ruas sem saída; diretamente ao longo das vias e no início delas; em canteiros

centrais; rotatórias e em praças. Das 105 vias analisadas, 28 delas apresentaram

características favoráveis à instalação da estrutura, isso representa 26,67% do total.

O gráfico 1 apresenta a quantidade de jardins de chuva para cada situação

mencionada anteriormente. Salienta-se que, do total de locais apresentados, alguns

poderiam receber a estrutura em mais de uma forma e, portanto, foram

contabilizados em mais de um caso.

Gráfico 1 – Aplicações do jardim de chuva
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Fonte: autoras, 2021

A análise referente à etapa 2 foi realizada na rua Moacir Gonçalves, localizada no

bairro Guaranhuns. A rua Moacir Gonçalves apresenta 510m de extensão e 11 m de

faixa de rolamento. Contabilizou-se que podem ser instalados 7 jardins de chuva, ao

longo de sua extensão. Para fins dessa pesquisa, foi realizada a análise dos dois

jardins de chuva do trecho apresentado na figura 5. O trecho encontra-se após o

primeiro cruzamento da via.

Figura 5 – Trecho de análise da rua Moacir Gonçalves

Fonte: autoras, 2021

A área de contribuição total era de 1395m², sendo dividida entre os dois jardins de

chuva possíveis para o local. O quadro 5 traz as informações referentes a área de

contribuição, a área superficial que as estruturas juntas deveriam apresentar e área

que foi possível obter.

Quadro 5 – Informações sobre a área da estrutura

ÁREA DA ESTRUTURA

Área de contribuição 1395 m²

Área da estrutura

Teórica Utilizada

69,75 m²
Jardim de chuva 1 18 m² (3x6m)

Jardim de chuva 2 22,5 m² (3x7,5m)

Fonte: autoras, 2021

Observou-se que, a instalação de apenas dois jardins de chuva na via não é

suficiente para que eles atendam o critério de possuir uma área superficial igual a

5% da área de contribuição que atendem. Porém, verificou-se que, alguns autores
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aceitam que a área da estrutura seja de no mínimo 2%13. As duas estruturas

indicadas possuem, juntas, uma área igual a 2,5% da área de contribuição.

Com relação ao solo da região, encontraram-se dois tipos de solo, porém, com uma

característica em comum, solos com base arenosa. O quadro 6 apresenta os tipos

de solo encontrados e os locais consultados.

Quadro 6 – Solos da região de estudo

Solos Autores Consultados

Arenoquatzosos profundos

Areia quartzosa Marinho Hidromórfica (Locais
com nível de lençol freático elevado)

Atlas de ecossistema do Espírito Santo (2008)
apud Belo17

Neossolo Quartzerênico EMPRAPA18; Moreira; Schwamback; Rigo19

Podzol Hidromórfico

Latossolo Vermelho-Amarelo (Apenas no bairro
Vale Encantado)

Marvila20

Fonte: autoras, 2021

De acordo com o EMBRAPA21, o Neossolo Quartzerênico e o Areno-quatzoso são o

mesmo solo, com nomenclatura diferente. Essa classe é característica de regiões de

relevo plano ou suave ondulado e apresenta textura arenosa, porém, deve-se prever

o processo erosivo devido à textura arenosa. O Neossolo quartzerênico

classifica-se, no seu terceiro nível categórico, como órtico e hidromórfico, com o

último tendo forte restrição à drenagem.

O Podzol hidromórfico entra na atual classe dos Espodossolos. Estes solos

apresentam textura arenosa e raramente argilosa, no caso dos Espodossolos

Hidromórficos, ocorre a restrição à drenagem. Percebeu-se que, ambas as

caracterizações feitas pelos autores retratam solos de características arenosas e

que quando há a presença de lençol elevado, apresentam restrição à drenagem.15

De acordo com Moreira; Schwamback; Rigo19, solos com texturas arenosa, areia

franca e franco-arenosa apresentam condutividade hidráulica entre 60 e 250 mm/h.

Um estudo realizado pelo IJSN22 para o município de Vila Velha, em 1980, retratou

que, muitos locais do município apresentam solos com características arenosas e

boa condutividade, 200 m/l/dia, sendo esta reduzida nos locais com alto nível do

lençol freático.
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Com relação ao nível de lençol freático, o mesmo estudo indicou a realização de

aterro previamente a criação de loteamentos, de maneira que o lençol ficasse a uma

distância de 2m da superfície, no entanto, não foi possível estimar valores exatos da

atual situação. O mesmo documento indica pontos em que os níveis variavam entre

0,8 e 1,2m de distância da superfície, na situação sem aterro.

Analisando todas as características mencionadas anteriormente, as condições do

solo da região de estudo são favoráveis (exceto as áreas de alagados), porém, o

nível de lençol freático é o principal obstáculo.

Para situações em que o solo não apresenta uma boa condutividade e o nível de

lençol é elevado, deve-se executar a estrutura com um fundo impermeável, pode-se

também reduzir a profundidade da estrutura para os locais em que a mesma não

receberá uma alta carga poluidora, desta forma, aumenta-se a distância entre o

lençol freático e a estrutura, respeitando a distância mínima de 0,6m. Nos casos em

que apresenta um fundo impermeável, a estrutura realiza apenas a função de

retenção, reduzindo a quantidade de volume enviado em um mesmo momento para

a rede de drenagem. Para esse caso, deve haver uma tubulação no fundo da

estrutura que irá direcionar o escoamento para a rede convencional. Uma outra

solução que pode ser aplicada é a infiltração parcial da água no solo, nesse caso, o

fundo não é impermeável e utiliza-se uma tubulação para captar parte do

volume.5,8,23

Para o trecho de via analisado, os jardins são instalados ao longo da via, sendo

assim, a carga poluidora que adentra na estrutura é maior e apresenta uma maior

quantidade de tipos de poluentes.

Indicou-se a altura da camada de represamento igual a 200 mm, para um

represamento de 24h, a fim de evitar deposição de larvas de insetos. A escolha se

deu em função das características encontradas sobre o solo da região e também

porque o valor estabelecido atende a situações mínimas de infiltração (12mm/h).

Porém, ressalta-se que, para a implantação da estrutura tal indicação deve ser

reavaliada mediante a testes in loco para verificar a infiltração do solo.
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Adotou-se uma altura para a camada de drenagem de 600mm visto que, há grande

impermeabilização no local e a estrutura encontra-se diretamente na via. O valor

adotado atende a remoção de sólidos suspensos totais, hidrocarbonetos, patógenos

e metais. Utilizou-se uma camada de areia grossa com 100 mm, valor suficiente

para evitar a transição de material entre as camadas superiores e inferiores a ela, de

acordo com Assunção14. Para a altura da camada de drenagem, adotou-se como

referência uma altura do lençol freático de 2m, de acordo com as fontes citadas nos

parágrafos anteriores. Foi mantida uma distância de 0,6m entre o fundo da estrutura

e o lençol, totalizando uma altura total de 1,4m. Com as alturas das demais camadas

já estabelecidas, chegou-se no valor apresentado no quadro 7.

Quadro 7- Altura das camadas internas

ESTRUTURA INTERNA

Camada Altura

Camada de represamento 200 mm

Camada filtrante 600 mm

Camada de transição 100 mm

Camada de drenagem 500 mm

Fonte: autoras, 2021

Foi verificado na prefeitura do município de Vila Velha que a rua em questão não é

atendida pela rede de drenagem e, portanto, a estrutura deve ser do tipo infiltração

total, porém, ressalta-se que, se o local apresentar níveis de lençol acima de 2m, a

estrutura deve ser do tipo impermeável e, portanto, sua aplicação só será possível

quando a via em questão for atendida pela rede de serviço. Vale ressaltar também

que, as alturas estipuladas para as camadas e a área da estrutura são decorrentes

de um pré-dimensionamento e, portanto, para fins de implantação, julga-se

necessário a realização dos cálculos volumétricos para verificar se as dimensões

adotadas atendem a demanda.

Com relação a vegetação, não foram encontradas, nos locais consultados, espécies

típicas do município que atendessem os critérios mencionados no tópico método

dessa pesquisa. Portanto, verificou-se quais eram as espécies utilizadas nos

canteiros das cidades e verificadas quais delas constavam em recomendações de
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autores brasileiros. Também, citam-se as espécies recomendadas pelos autores que

não são específicas de apenas uma região do Brasil.

Assunção; Ferreira; Finotti13 recomendam o uso do capim vetiver (Vetiveria

zizanioides), por ser tolerante a solos de baixa fertilidade, extremos hídricos e

térmicos e extremos de salinidade e toxicidade. Além disso, foi verificada a sua

eficiência para remoção de fósforo e nitrogênio. Melo6 utilizou a Ixora Chinesa (Ixora

chinesis) e Íris amarela (Iris pseudacorus), verificou-se que, a primeira é aplicada

nos canteiros do município de Vila Velha. Em seus jardins de chuva, o estado de

São Paulo utiliza a Clusia (Clusia fluminensis), cana-da-índia (Canna indica), a

Garcinia subelíptica e a grama-amendoim (Arachis repens).24

Os dados obtidos no presente estudo demonstram que a largura da faixa de

rolamento e, as curtas distâncias entre os acessos, são os principais obstáculos

para a implantação de jardins de chuva em áreas residências com aspectos

semelhantes a área de estudo. Pode-se inferir que esses obstáculos podem ser

encontrados em outras cidades brasileiras, em função das semelhanças no modo

como é realizado os assentamentos nas cidades.

Também foi possível verificar, neste estudo, que as características pedológicas e os

níveis de lençol podem ser obstáculos, em determinadas circunstâncias. No entanto,

é possível realizar modificações no perfil da estrutura, como a sua

impermeabilização, permitindo a sua utilização. Ainda assim, tais modificações ficam

condicionadas a presença de redes de serviço.

Assunção14 salientou, em sua pesquisa, a dificuldade para encontrar locais para

instalar a estrutura. Em seu local de estudo, não era possível instalar os jardins de

chuva adjacentes às calçadas e os locais com maior potencial, as praças,

demandariam mudanças expressivas na rede de serviço, pois a mesma

encontrava-se distante dessas praças. Desta forma, foi utilizado um espaço

disponível no estacionamento de um estabelecimento privado.

Cortez; Moura; Machado25 em sua análise sobre o uso de dispositivos de

biorrentenção, para constituição de corredores verdes na cidade de Fortaleza (CE),

indicaram o uso de jardins de chuva apenas para vias com largura de rolamento
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igual ou superior à 12m. Os canteiros pluviais e corb extesion foram indicados para

as vias locais, com largura de rolamento a partir de 7m. Os jardins de chuva

possuíam a dimensão de 2x7m e os canteiros, 1x6m. Para um trecho de 100m,

foram indicados 20 jardins de chuva. Para o mesmo trecho, utilizando apenas os

canteiros pluviais, foram indicados, também, 20 unidades. A mesma quantidade foi

indicada para cub extension.

No entanto, como foi possível observar, ao longo deste estudo, a ausência de um

padrão no afastamento entre os acessos não permite que as estruturas sejam

instaladas em dimensões padronizas, e nem em grande quantidade. A largura da

faixa de rolamento nem sempre apresenta valores que facilitam a inserção definitiva

da estrutura em toda a sua extensão. Nas situações em que se utiliza o modelo cub

extesion, a inserção em grande quantidade deste modelo pode prejudicar a

dirigibilidade na via. Desta forma, pode-se evidenciar que, a estrutura pode ser

utilizada em áreas residenciais, porém, em alguns casos, a mesma pode não

apresentar a capacidade volumétrica adequada, mas auxiliará na redução do volume

lançado na rede de drenagem convencional.

Este estudo não se ateve a discussão sobre a influência dos índices urbanísticos

definidos pelo município e do grau de desenvolvimento de infraestrutura urbana no

processo de viabilização desse tipo de estrutura, no entanto, foi observado, no

decorrer da pesquisa, que eles podem interferir nisso. Afirma-se tal fato, ao observar

que os critérios que devem ser atendidos na implantação dos dispositivos de

biorretenção implicam, principalmente, em demanda por espaço e redes de serviço

para suporte.

Em resumo, os resultados obtidos confirmam que, a disponibilidade de espaço é um

dos principais obstáculos ao propor essa estrutura em áreas residenciais

pertencentes à bacia de drenagem do canal Guaranhuns, e nos modos de aplicação

escolhidos. Além disso, o processo de urbanização também interfere. E, caso as

informações referentes ao solo da região e os níveis de lençol freático sejam

confirmadas, por meio de análise in loco, a inserção dos jardins de chuva, nos locais

com características “positivas”, fica condicionada também à disponibilidade de redes

de serviço.
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CONCLUSÃO

Por meio dessa pesquisa, foi possível verificar os obstáculos técnicos encontrados

ao analisar a utilização de jardins de chuvas em áreas residenciais pertencentes à

bacia de drenagem do canal Guaranhuns, no município de Vila Velha, ES. Foi

verificado que, os obstáculos técnicos relacionam-se, principalmente, com o tipo de

uso do solo do local em que se busca a implantação. Para essa pesquisa, a largura

de rolamento da via e a grande quantidade de acessos às edificações foram os

principais. As características pedológicas e o nível do lençol freático podem limitar a

utilização, porém, para esses casos, modificações na estrutura viabilizam a

utilização.

Notou-se que, os obstáculos encontrados no local de estudo podem ser encontrados

na maior parte das cidades brasileiras, visto que, o planejamento das cidades no

país é parecido. Sendo assim, incluir as águas pluviais como figura participante das

cidades, torna-se algo dificultoso, nessas circunstâncias.

É relevante salientar que, as técnicas aplicadas no sistema tradicional não são em

tudo problemáticas, porém, com a alta impermeabilização e a canalização dos

corpos hídricos, a tendência é que ocorram eventos constantes de alagamentos e

inundações, visto que, o sistema não comporta mais o novo volume gerado e, com

isso, a associação das estruturas sustentáveis é relevante e necessário.

Desta forma, é relevante que sejam realizados mais estudos relacionados à

aplicação de práticas de drenagem sustentável nas cidades brasileiras e até mesmo

a produção de diretrizes e manuais que considerem as características específicas

das cidades brasileiras.
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