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RESUMO
O crescimento desordenado das cidades, por vezes construídas sem qualquer estudo prévio
de engenharia, ocasiona diversos problemas para a sociedade. Com o passar do tempo
esses problemas afetaram diretamente a população, com a degradação do meio ambiente e
variações da economia com custos não previstos, por exemplo. Um dos principais
problemas que podem ser encontrados na infraestrutura das grandes cidades são os
alagamentos decorrentes da falta de escoamento e da drenagem dos fluidos. Com isso,
surge a necessidade não só de um manejo correto das águas pluviais urbanas, como
também, de realizar uma investigação no sistema de drenagem urbana existente. Para isso,
tomou-se como referência nesse projeto o município de Vila Velha/ES, mais especificamente
do problema recorrente de alagamento que enfrenta a Avenida Santa Leopoldina, localizada
em Coqueiral de Itaparica - ES. Este local foi escolhido como objeto de estudo principal por
se tratar do logradouro onde está situada a Faculdade Novo Milênio. Através desse estudo
foi apontado o motivo por trás dos frequentes alagamentos e sugeridas algumas possíveis
soluções para este problema. A pesquisa foi baseada no levantamento de dados
topográficos do local. Coletou-se dados das precipitações e com elas foram realizados
métodos para estimar o volume de chuva com base nas características da região e dos
níveis retirados das ruas que ficam ao redor. Dessa forma, foram apontadas possíveis
soluções para estes transtornos causados aos cidadãos que circulam por esta área. A
urbanização desordenada também será levada em consideração, pois a falta de
planejamento da cidade e a pavimentação inadequada geram impactos para a população e
para o meio ambiente. Este estudo tem por objetivo identificar os problemas existentes
nessa região para melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos cidadãos e
alunos.

Palavras-chave: Drenagem urbana. Alagamentos. Águas pluviais. Escoamento superficial.
Volume de chuvas.
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A drenagem e manejo de águas pluviais urbanas é imprescindível para a população

das grandes metrópoles. Nessas áreas acumulam-se consequências negativas

quando chegam os períodos chuvosos, como alagamentos, deslizamentos de terra,

inundações etc. Grande parte dessas consequências que são agravadas pela chuva

está ligada à ação do ser humano, quando ocupa desordenadamente a cobertura do

solo tornando-o impermeável e reduzindo a infiltração da água no solo (1).

A expansão territorial sem uma legislação e fiscalização adequada causou o uso

desordenado do solo ocasionando o aumento do grau de impermeabilização nas

áreas de drenagem o que desencadeou alagamentos e inundações que foram se

intensificando e se dissipando ao longo das linhas naturais das cidades. Obras de

macrodrenagem, como projetos de canais, obras de aterro, e obras secundárias

como bueiros, galerias, boca-de-lobo, se destacam nos governos das cidades no

século XX. Estas causam boa repercussão para o governo e gerava o desejo ao

desenvolvimento das cidades, em particular a expansão ao acesso viário e

ocupação de terras que até aquele momento não era explorado (2).

Ambientalmente, a integração com o espaço urbano começou a ser efetivamente

sentida quando começaram a aparecer graves problemas provenientes do

desenvolvimento sem controle, como problemas à saúde pública, nas habitações e

na vida humana de uma forma geral. Assim as obras de saneamento básico e

campanhas para o descarte correto dos resíduos sólidos começaram a ser

realizadas (2).

O crescimento urbano traz consigo muitos impactos e alguns deles não tão bons.

Um ponto negativo é o aumento das vazões máximas causado pelo máximo da

capacidade de escoamento entre os condutores que levam água até os canais

(Sistema deficiente). Também temos o aumento na produção de sedimentos, pois a

superfície fica desprotegida causando entupimentos dos sistemas de drenagem e

baixa qualidade da água na superfície e consequentemente a subterrânea quando a

chuva lava as ruas parte da água infiltra no solo ocasionando a contaminação dos

aquíferos (3).

Sessenta e cinco porcento das doenças hospitalares são causadas por problemas

derivados do mau uso das águas pluviais. Além dos riscos ao meio ambiente,

existem riscos contra a vida humana. O lixo acumulado nos canais pode causar



enchentes, que por sua vez provocam danos materiais e muitas vezes até mortes,

mas seu maior impacto se deve ao aumento das doenças infecto contagiosas, como

por exemplo, leptospirose, hepatites A e E, Dengue, Cólera etc. (4).

Quando eficiente o sistema de drenagem reduz os malefícios oriundos das

precipitações e a população de uma forma geral tem acesso a inúmeros benefícios,

tais como: Redução dos gastos com obras públicas. Com a água escoando

adequadamente o dano em propriedades públicas diminui consideravelmente,

facilitando a manutenção das vias e dando mais fluidez ao trânsito; Valorização das

propriedades. É sabido que em muitas localidades os imóveis sofrem grave

desvalorização somente por estarem situados em áreas de risco iminente de

inundações; Eliminação de águas contaminadas. Sabemos também que grande

parte das doenças são transmitidas pela água. Seu mau aproveitamento, tanto no

tratamento, quanto no escoamento e armazenagem, pode favorecer a proliferação

de doenças que muitas vezes são fatais, portanto, um bom sistema de drenagem

consegue prever uma solução para estes problemas (5).

Podemos enumerar muitos motivos para realizar medidas que solucionem os

problemas provenientes da falta de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

o meio ambiente e o bem-estar do ser humano é grande parte dessa preocupação.

É importante que o homem esteja alinhado com o planeta e sua natureza. Não

podemos deixar que o crescimento tão necessário para a população permaneça

disfarçado de destruição. Ao unir um bom sistema de drenagem a consciência de

uma construção ecológica podemos desfrutar dos benefícios de ambos, homem e

natureza convivendo em harmonia (5).

Dada a importância do tema, o objetivo deste artigo é estudar os efeitos do

escoamento das águas pluviais em uma avenida no município de Vila Velha, Espírito

Santo. E com o estudo apontar as principais consequências geradas. Além disso,

propor possíveis soluções para os transtornos que são intensificados durante as

chuvas.

MÉTODOS



O estudo é de caráter qualitativo, descritivo e exploratório. O estudo foi realizado na

Avenida Santa Leopoldina, Praia de Itaparica, Vila Velha - ES. O mesmo logradouro

onde está situada a sede da Faculdade Novo Milênio.

Foram utilizados poucos dados sobre vazão e mais informações sobre a topografia

da localidade. Foi considerado que a precipitação é uniforme e sua duração é a

mesma para toda a região.

Inicialmente foram estudados fatores climáticos tais como: Intensidade, duração da

chuva e o período entre chuvas. Nessa etapa, foi buscado dados sobre os períodos

mais chuvosos na região de Vila Velha, realizamos um comparativo entre o volume

de chuvas e as marés em diferentes dias, utilizando tabelas comparativas e gráficos.

Em seguida, foi analisado os fatores fisiográficos como: topografia da região,

permeabilidade do solo e infiltração. Para isso, foi feito um detalhamento topográfico

da região baseando-se em um levantamento de níveis na Avenida Santa Leopoldina

e na rua adjacente (Rua Prof. Augusto Ruschi). Os níveis da Avenida Santa

Leopoldina e da Rua Prof. Augusto Ruschi foram dimensionados, e no final foi feita

uma relação de nível entre toda área, para dimensionar através da topografia e seus

níveis o caminho que a água da chuva faz naquela região. Através de gráficos e

projetos ficou evidenciado que os níveis das ruas têm ligação direta entre

permeabilidade, infiltração do solo, e com os níveis das marés. A estimativa do

escoamento superficial pode ser dividida em quatro grupos: Medição do nível de

água, modelo racional, modelo chuva-vazão não calibrados e fórmulas empíricas.

Neste trabalho foi usado como referência o método racional que foi desenvolvido por

William Thomas Mulvany. Ele é usado para calcular a vazão máxima de uma

determinada bacia considerando uma determinada região de estudo.

“A equação é muito simples (simples serve como elogio e como crítica).
Deve-se ter muito cuidado com as unidades e com a constante K que faz o
ajuste das unidades para que a vazão saia sempre em m³/s. Deixo um
exemplo na tabela abaixo com o mesmo coeficiente de escoamento C, a
mesma Intensidade pluviométrica i, (cuidado para não confundir este “i”
com declividade longitudinal), a mesma área A, mas todas as variáveis com
unidades diferentes e a constante K fazendo os ajustes para que a vazão
seja em m³/s. (6)”

Equação – Método Racional

𝑄 = 0, 27 * 𝐶 * 𝑖 * 𝐴

http://www.hidromundo.com.br/codigo-vba-para-intensidade-pluviometrica-chuva-parte-4/
http://www.hidromundo.com.br/declividade-perfil-longitudinal-de-rio/


Onde:

vazão máxima (m³/s);𝑄 =

correção quando usando a área da bacia em km²;0, 27 =

coeficiente de escoamento, também conhecido como run-off ou deflúvio;𝐶 =

intensidade da precipitação (mm/h);𝑖 =

área da bacia (km²).𝐴 =

Nos períodos analisados, a região em si não foi a que teve o maior volume de

precipitação, porém foi a que teve o maior índice de alagamentos além de não ser a

precipitação máxima já registrada na localidade.

Por esta razão, foi realizado ainda um estudo sobre as obras hidráulicas ou as obras

civis de caráter hidráulico da região. Com as visitas técnicas em obras de drenagem

próximas do local de estudo, fizemos uma análise dos projetos que estão sendo

executados. Foi feito também um comparativo com variados manuais de drenagem

urbana e manejo de águas pluviais que existem no Brasil, demostrando a sua

importância.

Atualmente o sistema de drenagem da Avenida Santa Leopoldina é composto por

poços de visita e bocas de lobo que captam a água e levam para outro local por

meio da rede de transporte, executadas com manilhas.

Para o levantamento de dados relacionados a topografia, foi feita uma pesquisa de

campo utilizando um equipamento de nível óptico de alta precisão. O kit utilizado

contém: um nível óptico automático Nikon, uma baliza topográfica de 5 metros e um

tripé de alumínio.

O primeiro passo para a realização dessas medidas, foi realizar o estacionamento

do nível óptico deixando o equipamento centralizado e nivelado. Tudo realizado a

olho nu com auxílio do nível de bolha e da trena métrica. Em seguida destravasse o

tripé para correção da altura que ficou rente ao queixo para maior conforto na sua

utilização.

O segundo passo foi o encaixe do nível óptico, fixando-o na base do tripé utilizando

parafusos.



Na sequência foi feito o ajuste dos níveis esférico e tubular, esse ajuste foi feito com

a rotação dos parafusos ao sentido contrário até que a bolha fique centralizada, em

seguida foi aplicado um giro de 90° para o ajuste do terceiro parafuso, e por fim, um

giro de 360° para demonstrar que está totalmente nivelado.

O primeiro passo foi comparar o nível mais baixo da rua Prof. Augusto Ruschi com o

mais alto, para verificar o caimento da água nessa rua em direção à Avenida Santa

Leopoldina.

Foi observado ao redor da Avenida Santa Leopoldina, onde estavam localizadas as

bocas de lobo e os poços de visita, para retirar os níveis de cada ponto. Em seguida

medimos os poços de visita para saber a altura da manilha de entrada e a de saída

para rede de coleta de água pluvial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nessa etapa foram coletados dados sobre os períodos mais chuvosos na região de

Vila Velha. Todos os dados obtidos para estes cálculos foram obtidos a partir de

fontes confiáveis como a Defesa Civil e retiradas pelos próprios autores. Com as

informações coletadas e analisadas, realizamos um comparativo entre o volume de

chuvas e as marés em diferentes dias utilizando tabelas comparativas e gráficos.

A pesquisa é baseada no estudo da drenagem da Avenida Santa Leopoldina,

especificamente nos arredores da Faculdade Novo Milênio. Conforme descrito na

metodologia neste trabalho foi usado o modelo racional. Ele é muito utilizado quando

se tem bastantes dados sobre a chuva e poucos dados sobre a vazão.

Para efeito de cálculo foi usado as fortes chuvas que atingiram a região entre os dias

17/05/2019 e 18/05/2019. E entre os dias 10/10/2021 e 11/10/2021. Com essas

informações foi realizado os seguintes cálculos.

No intervalo que compreende os dias 17 e 18 de maio de 2019 foi registrada no

período de 24 horas uma precipitação de 192 mm, ou seja, uma intensidade de I= 8

mm/h. Com as características da região foi adotado um valor para o coeficiente de

escoamento de 0,7. E adotamos a área como sendo de 0,8 km².

Portanto, usando a fórmula da estimativa do escoamento superficial foi obtido os

seguintes resultados (5,6):



𝑄 = 0, 27 × 𝐶 × 𝑖 × 𝐴 

 𝑄 =  0, 27 ×  0, 7 ×  8 ×  0, 8 

𝑄 =  1, 2096𝑚3/𝑠  𝑜𝑢 1210 𝐿/𝑠

Já nos dias 10 e 11 de outubro de 2021 foi registrada no período de 24 horas uma

precipitação de 102 mm, ou seja, uma intensidade de I= 4,25 mm/h. Com as

características da região foi adotado um valor para o coeficiente de escoamento de

0,7. E adotamos a área como sendo de 0,8 km².

Portanto, usando a fórmula da estimativa do escoamento superficial obtivemos os

seguintes resultados (5,7):

𝑄 = 0, 27 × 𝐶 × 𝑖 × 𝐴 

𝑄 =  0, 27 ×  0, 7 ×  4, 25 ×  0, 8 

𝑄 =  0, 6426 𝑚³/𝑠 𝑜𝑢 642, 6 𝐿/𝑠

Figura 01: Gráfico de marés

Fonte: Tábua de Marés – Porto do tubarão, 2021, Online.

Figura 02: Gráfico das marés.



Fonte: Tábua de Marés – Porto do tubarão, 2021, Online.

Com a confirmação do período e intensidade da chuva nessa região fomos buscar

os dados das marés no site de tábuas de maré do porto do tubarão, Figura 01 e

Figura 02, pois nesse site são fornecidos os dados diariamente o que facilita o

comparativo das datas das chuvas que foram adotadas no cálculo racional e a maré

desses mesmos dias (8).

No gráfico, Figura 01, temos os seguintes dados: Sexta-feira, 17 de maio de 2019,

amanheceu em tubarão às 6:04 e o pôr do sol foi às 17:11. No gráfico de

preia-mares e baixa-mares, podemos observar que a primeira preia-mar foi à 1:43 e

a seguinte preia-mar às 14:08. A primeira baixa-mar foi às 7:57 e a seguinte

baixa-mar às 20:28. Tivemos 11 horas e 7 minutos de sol. O trânsito solar foi às

11:37.  O coeficiente de marés foi 96 (muito alto).

https://tabuademares.com/br/espirito-santo/tubarao#_blank
https://tabuademares.com/mares/coeficiente-mare


Tomando como referência a baixa-mar média inferior (BMI), as alturas das marés

foram 1,4 m, 0,1 m, 1,5 m e 0,2 m. Podemos comparar estes níveis com a preia-mar

máxima registrada nas tabelas de marés de Tubarão que é de 1,6 m e a altura

mínima -0,1 m. Estes valores dão-nos uma visão aproximada da amplitude das

marés de Tubarão previstas em maio.

Ao analisar os dados das marés, Figura 02, observamos que nos dias 17 e 18 de

maio de 2019 e 10 e 11 de outubro de 2021 foi o período de maré alta, o que

ocasiona o aumento do lençol freático e diminuindo a permeabilidade da água no

solo, sendo assim, as chances de ocorrer alagamentos aumenta consideravelmente.

Figura 03: Reportagem em site oficial

Fonte: G1, 2021, Online.

Segundo a reportagem do G1 Vila Velha registrou 192 mm de chuva e 102 mm

respectivamente, dados fornecidos pela Defesa Civil Estadual. Com o intervalo de

dois anos entre os períodos analisados notamos que houve um volume menor de

precipitação, mas que mesmo assim as ruas de inúmeros bairros tiveram registros

de alagamentos. Foi um dos municípios em que menos precipitou na Grande Vitória,

mas foi o que mais registrou enchentes. Isso porque o grande problema de Vila

Velha não está só na alta das chuvas, mas sim nas condições precárias que se

encontram suas redes de drenagem e pela falta da importância dada a estes



problemas. Logo abaixo, imagem dessa reportagem no G1 do dia seguinte aos

dados de estudo do artigo.

O estudo realizado na Avenida Santa Leopoldina foi um simples levantamento de

nível e medição da profundidade das manilhas dentro dos poços de visita, onde foi

constatado que na maioria das vezes, os mesmos se encontram afogados, sem a

inclinação mínima para serem depositados nas redes coletoras de drenagem.

Segue abaixo o projeto realizado após detalhamento topográfico na região.

Figura 04: Projeto de níveis do local de estudo.

Fonte: Autor, 2021.

O projeto mostra com detalhe um desnível de -20cm do poço de vista central que

leva para rede de drenagem comparado ao poço de vista que recebe toda a água do

lado direito que é praticamente todo o volume de água escoado na região por conta

do desnível.

A foto a seguir demonstra como essa água costuma ficar sempre do lado direito da

rua, devido a este desnível.



Figura 05: Alagamentos na região em estudo.

Fonte: Autor, 2021.

A Figura 06 mostra as fotografias da equipe realizando levantamento dos níveis da

Avenida. O estudo foi centralizado em apenas 01 rua da cidade, com limitação do

aparelho de 60 m, mas podemos observar como um simples desnível nessa área

pode causar tanto transtorno para as pessoas que estudam na Faculdade Novo

Milênio e os arredores (comércio e moradores).

Após esse estudo realizamos visitas em algumas obras de drenagem para

entendermos como é feito na prática, o que pode ser visto na Figura 7, que mostra

as fotografias retiradas da construção de um poço de visita de uma das obras

visitadas. Observamos que em quase todas as obras não existia projeto sendo

executado, ou seja, estavam sendo realizadas a partir da intuição e experiência dos

profissionais envolvidos, o que é um erro comum visto em algumas prefeituras. É

preciso planejamento urbano para que toda essa água não traga transtornos para as

cidades. Não encontramos manuais de drenagem no acervo da PMVV, o que

ajudaria na questão da falta de projetos. Caso existisse apenas um único manual

padronizado pela ABNT sendo utilizado, todas as obras seguiriam os métodos,

melhorando os efeitos da drenagem adequada, ou seja, levando a água até o seu

local correto sem interrupções.



Figura 06: Equipe técnica realizando o levantamento topográfico.

Fonte: Autor, 2021.

Figura 07: Construção de poços de visita, de uma das obras visitadas de mesmo segmento.

Fonte: Autor, 2021.

Com dados em mãos foram obtidos os seguintes resultados: A Avenida Santa

Leopoldina teria que receber uma nova rede de drenagem, pois os níveis dos PV’s

estão na sua maioria indo em direção oposta, e juntamente com períodos chuvosos

aumenta muito as chances de alagamentos. Para uma possível modificação, o



estudo sobre marés ajudaria nas obras de escavação do solo, pois poderemos

prever os níveis do lençol freático. Por exemplo, fazer uma escavação na parte da

manhã, caso o nível de maré tenha sido constatado mais baixo, e adequar o

cronograma da obra para executar as atividades que necessitam do tempo estável

em estações do ano menos chuvosas.

Para propor outras possíveis soluções para os problemas ocasionados pelas

enchentes, é preciso a adoção de medidas que podemos definir em estruturais e

não estruturais.

As medidas estruturais são aquelas que agem diretamente sobre as calhas das

drenagens naturais, com o objetivo de aumentar ao máximo a capacidade de vazão.

Geralmente implicam em obras de grande vulto e consequentemente elevados

custos, mas que atuam com efetividade sobre os aumentos rápidos do escoamento

superficial. Alguns exemplos são: aprofundamento e desassoreamento das calhas

de drenagem, canalização com ampliação da capacidade de escoamento (9).

Figura 08: Possível local para ampliação da calha da galeria próxima ao local de estudo

Fonte: Autor, 2021

A região analisada tem em sua proximidade uma galeria a céu aberto que não

suporta a quantidade de água destinada a ele, e que em períodos chuvosos

transborda intensificando o problema da cidade. A Figura 08 mostra uma fotografia

retirada para evidenciar o ponto para possível intervenção.



Já as medidas não estruturais se tratam daquelas que agem sobre o “tecido urbano”

com o objetivo de auxiliar na captação e de reduzir o efeito causado pelo aumento

rápido da água escoada. Geralmente são intervenções de pequeno porte e baixo

custo como a adoção de medidas e/ou dispositivos que aumentam a capacidade de

retenção da água, redução dos processos erosivos urbanos, instalações de bueiros

boca de lobo como forma coletora entre outros. A Figura 09 mostra a foto de uma

quadra próxima a faculdade na qual não fica alagado. Uma solução com custos

relativamente baixos, que resolveria parte dos problemas que a comunidade local

enfrenta (9).

Sendo assim, podemos definir mais 6 frentes para combater o problema das

enchentes. Entre as medidas estruturais: 1 – Ampliação das calhas dos rios

principais; 2- Desassoreamento de toda a rede de drenagem; 3- Ampliação do

sistema de drenagem construído. E entre as medias não estruturais: 1- Aumento da

capacidade de retenção da água das chuvas; 2- redução drástica da produção de

materiais de assoreamento como, lixo, entulho, sedimentos; 3 – Regulamentação e

padronização da expansão urbana;

Figura 09: Sistema eficiente de coleta de água pluvial em Praia de Itaparica



Fonte: Autor, 2021

CONCLUSÃO

Através desse estudo toda a população será beneficiada, pois o aprofundamento da

pesquisa de drenagem e manejo de águas pluviais para a cidade de Vila-Velha/ES

pode impulsionar o poder executivo na busca por novos projetos e mais

investimentos em manuais de drenagem. Dessa forma, no futuro, toda a

estruturação das obras de drenagem será padronizada e mais bem dirigida até as

bacias hidrográficas existentes no estado.



Contudo, entendemos que não basta aplicar as medidas de engenharia. É preciso

uma ação conjunta entre sociedade, poder público e as empresas que mais

impactam nesses problemas, gerando uma verdadeira articulação metropolitana a

fim de resolver esta situação. Também é necessária uma redução na produção de

materiais causadores de assoreamento como lixo, entulho e sedimentos, que são

grandes causadores da obstrução desses canais de drenagem. Por fim, além da

aplicação dessas medidas, é preciso uma regulação técnica mais eficaz de

expansão urbana, para que as evoluções construtivas acompanhem a necessidade

de crescimento da sociedade.

Podemos concluir que os problemas acerca das questões de drenagem e manejo de

águas pluviais podem ser prevenidos primeiro com soluções técnicas e de

engenharia, e para isso, é necessário investimento. Também podemos prevenir com

as ações individuais. Neste caso é preciso conscientização através de informação e

campanhas, ou seja, é preciso um investimento em educação para evitar, por

exemplo, que pessoas joguem lixo nas ruas e assim prevenir o entupimento de

canais e enchentes.
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