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RESUMO – O crescimento dos centros urbanos e o empobrecimento da população ocasionam 
concentrações populacionais desordenadas e construções sem infraestrutura que se localizam 
próximos aos cursos d'água ou zonas litorâneas. O impacto desta dinâmica tem provocado rápidas e 
intensas modificações na paisagem e no meio ambiente, em especial, nos recursos hídricos urbanos. 
Dessa forma, o presente trabalho tem como intuito obter respostas sobre as frequentes enchentes que 
ocorrem nos arredores do canal da Avenida Gentil Bittencourt, sub bacia do Tucunduba localizado 
na região metropolitana de Belém-PA, local escolhido devido à frequência e duração de tais 
fenômenos. Com o objetivo de levantar dados e informações, foi-se efetuado visitas in loco e amplas 
pesquisas bibliográficas vinculadas ao problema. Também foram utilizadas ferramentas online e 
softwares de navegação em duas e três dimensões, como Google Earth e Google Maps. O canal 
estudado e caracterizado por uma seção transversal trapezoidal é se divide em dois trechos principais 
denominados trecho 01 e 02, onde as dimensões se diferem, influenciando diretamente na vazão 
calculada de 29,91 m³/s e 54,41 m³/s, respectivamente. Na teoria, visa-se comparar a vazão calculada 
com a vazão necessária para o canal. Vários outros fatores influentes na vazão são mencionados 
visando uma melhor solução. 
 
ABSTRACT – The growth of urban centers and the impoverishment of the population lead to 
disordered population concentrations and constructions without infrastructure that are located close 
to water courses or coastal areas. The impact of this dynamic has caused rapid and intense changes 
in the landscape and the environment, in particular, in urban water resources. Thus, the present work 
aims to obtain answers about the frequent floods that occur around the channel of Avenida Gentil 
Bittencourt, sub-basin of Tucunduba located in the metropolitan region of Belém-PA, a place chosen 
due to the frequency and duration of such phenomena. In order to collect data and information, on-
site visits and extensive bibliographic research related to the problem were carried out. Online tools 
and navigation software in two and three dimensions, such as Google Earth and Google Maps, were 
also used. The channel studied and characterized by a trapezoidal cross section is divided into two 
main sections called stretch 01 and 02, where the dimensions differ, directly influencing the 
calculated flow of 29.91 m³/s and 54.41 m³/s, respectively. In theory, the aim is to compare the 
calculated flow with the flow required for the channel. Several other influential factors in the flow 
are mentioned for a better solution. 
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INTRODUÇÃO 

 Nas últimas décadas, o Brasil passou por um intenso processo de crescimento demográfico da 

população urbana em relação à população rural. Por conta disto, muitos centros urbanos se 

desenvolveram sem planejamento, ocasionando o surgimento de bairros e moradias em locais 

inadequados sem a mínima infraestrutura. Segundo Tucci (2003), o aumento da população urbana 

ocorre principalmente na periferia das grandes cidades, ocupando áreas de mananciais, isso contribui 

com ricos de inundação e de escorregamento. Esse processo desencadeou uma agressão aos recursos 

hídricos, alterando substancialmente suas características físicas, químicas e biológicas. 

Belém no Estado do Pará teve a sua urbanização ocasionada pelas ocupações irregulares em 

áreas de várzeas, próximos aos rios e igarapés da cidade. Estes locais, quase sempre, caracterizavam-

se por apresentarem áreas alagadas é pouco/ou nenhum saneamento básico para comunidade. Esta 

situação contribuiu sobremaneira para o agravamento das condições habitacionais, influenciando 

diretamente na qualidade de vida das pessoas e do meio ambiente. Tal situação é gerada pela 

necessidade de moradia na cidade, fazendo com que as pessoas protagonizem uma modificação 

drástica no espaço, muita das vezes imensuráveis e irreversíveis.  

A importância da adoção de diretrizes, instrumentos, ações e programas que permitam um 

adequado gerenciamento dos recursos hídricos, bem como a drenagem em meio urbano, é a forma 

mais adequada de garantir que as cidades se tornem ambientes mais saudáveis, para uma melhor 

qualidade de vida (IVEN, 2012). 

Diante disso, a investigação científica, ora praticada, forneceu explicações que comprovam a 

influência da atividade humana no recurso hídrico, diagnosticando o processo de urbanização como 

sendo o principal responsável pelos impactos ambientais gerados no curso d’água estudado. A 

pesquisa também propôs a implantação de políticas públicas integradas, visando à gestão da bacia 

hidrográfica como forma eficiente de minimizar os impactos gerados. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS OU METODOLOGIA 

Área de estudo 

Segundo a (PMB, 2000) a Bacia do Tucunduba, localizada na porção sudeste da região 

metropolitana de Belém-PA, é composta por 13 canais, com 14.175 metros de extensão. O Tucunduba 

é o principal Igarapé da Bacia, com 3600 metros de extensão, sendo este curso d’água e seus afluentes 

os responsáveis pelos alagamentos que compõem a referida Bacia. Conforme exposto na Figura 1. 
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Figura 1 - Localização da bacia do Tucunduba – Belém Pará. Fonte: Monteiro et al. (2018). 

 

A sub-bacia do canal da Avenida Gentil Bittencourt, possui dois trechos, o primeiro possui uma 

área total de 7 m². O segundo trecho possui uma área total de 7,5m². Nesta sub-bacia foram 

identificadas fontes de água natural, que vem sofrendo impactos gerados pelo processo de 

urbanização que vem ocorrendo na cidade ao longo das últimas décadas. O estudo foi importante, 

pois permitiu avaliar os impactos ambientais gerados nos recursos hídricos da sub-bacia do canal da 

Avenida Gentil Bittencourt assim como, possibilitou subsidiar o poder público de informações para 

formulação de políticas públicas, visando à preservação da área estudada. 

 

Métodos e materiais 

O canal adotado para diagnóstico é um canal aberto que tem início na Rua Deodoro de 

Mendonça e percorre a Avenida Gentil Bittencourt até a altura da Passagem Vilhena onde escoa para 

o canal Tucunduba, ambos presentes na Bacia Hidrográfica de Tucunduba, Bairro de Canudos, em 

Belém-PA, conforme exposto na Figura 2. A escolha é baseada nas notícias de enchentes e 

alagamentos constantes, demonstrando ineficiência no sistema de drenagem no local, causando 

transtorno e prejuízos a moradores e transeuntes dos arredores do canal. 
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Figura 2 – Canal localizado na avenida Gentil Bittencourt. Fonte: Google Maps (2020). 

 

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste artigo permeou de pesquisas 

bibliográficas, de modo a entender o relevo, funcionamento e motivos da ineficiência na bacia 

adotada, bem como suas prováveis soluções. Outro método necessário foi estudar os elementos 

influentes no dimensionamento do canal, como declividade do canal, velocidade, vazão, entre outros. 

Os dados levantados vieram por auxílios de softwares online (Google Earth Pro, Google Maps e 

AccuWeather), sendo valores aproximados. Devido à falta de ferramentas e equipamentos 

apropriados, não foi possível verificar a exatidão dos dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após breve visita e com base nas informações já citadas, identificou-se que um dos principais 

fatores que contribuem para a insuficiência do canal é causada pelo despejo irregular de resíduos 

sólidos dentro e ao redor do mesmo, conforme exposto na Figura 3. Isso é ocasionado principalmente 

pela falta de conscientização da população, que faz o despejo inapropriado do lixo, e pelo saneamento 

básico insuficiente. 
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Figura 3 – Resíduos no interior do canal. Fonte: DOL (2020). 

 

Além do lixo encontrado próximo ao canal, outro fator que contribui para os alagamentos, é o 

crescimento da vegetação ao redor, obstruindo parcialmente o escoamento da água nos componentes 

de microdrenagem, facilitando também o acúmulo de resíduos, tal fato pode ser observado na Figura 

4. 

É possível observar que com a falta de limpeza, os alagamentos são constantes, por conta dos 

altos índices pluviométricos na região, conforme evidenciado na Figura 05. De acordo com dados do 

site AccuWeather (2020), entre os períodos de junho de 2019 a junho de 2020. Foi-se observado que 

a precipitação média acumulada mensalmente em Belém-PA é de aproximadamente 249,60 mm/ano.  

Segundo alguns moradores, a população que mora em torno do canal, acabam realizando obras 

por conta própria, como a construção de calçadas e rampas, que impedem muito mais o fluxo de 

escoamento da água, como é possível observar na Figura 6.  

Portanto, o maior obstáculo aparece quando não se tem uma proposta para tentar corrigir o 

aumento do escoamento, já que os órgãos administrativos não fazem o investimento adequado em 

drenagem urbana.  
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Figura 4 – Vegetação ao redor e dentro do canal. Fonte: DOL (2020). 

 

 

 
Figura 5 – Gráfico dos índices pluviométricos acumulados mensalmente. Fonte: Autores (2020), Planilha do 

Microsoft Excel - 2013  
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Figura 6 – Excesso de Lixo e obras irregulares. Fonte: DOL (2020). 

 

Definidos os parâmetros para cálculo, divide-se em dois trechos, foram feitas duas 

representações dos modelos abaixo. Utilizando uma folga de 20% da altura do canal, calculando-se a 

área, perímetro e raio hidráulico de cada trecho, assim como a equação de Strikler e da continuidade 

para obter-se, respectivamente, a velocidade e vazão. Inclinação (I) e coeficiente de rugosidade para 

concreto (K) pesquisados e obtidos. 

 

Corte transversal do trecho 01: 

  
Figura 7 – Corte transversal do trecho 01 
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Corte tranversal do trecho 02: 

 
 Figura 8 – Corte transversal do trecho 02 

 

 

Tabela 01 – Dados calculados nos trechos estudados 
UNIDADES TRECHO 01 TRECHO 02 

Am (m²) 5,6 8,96 

Pm (m) 6,7 8,80 

Rh (m) 0,84 1,0182 

Q (m³/s) 29,91 54,41 

V (m/s) 5,34 6,07 

Fonte: Autores (2020), Word - 2013 
 

Com as vazões já calculadas, conclui-se que a vazão do canal aumenta a cada trecho do canal, 

visto que a dimensão da base foi extendida no trecho 02, aumentando assim o fluxo de escoamento 

do canal.  

O cálculo de vazão necessária para a bacia do Tucunduba pode ser feito usando três variáveis 

determinantes na seguinte fómula: 

� =
�∗�∗�

�,�
                                                                                                             (01) 

Onde: 

C é o coeficiente de infiltração da área; 
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I é o índice de precipitação da localidade; 

A é a área de escoamento no qual o canal é responsável pela drenagem. 

Devido à falta de dados sobre a área, o cálculo da vazão necessária torna-se impossível de ser 

efetuado.  

Ao analisar os cálculos das vazões efetuadas, pode-se deduzir que a vazão de cada trecho do 

canal atende à demanda do volume de água pluvial recebido pelas microdrenagens do Bairro. Porém, 

quando se efetua construções em lugares impróprios e o lançamento de resíduos sólidos no canal, 

existi a tendência ao longo do tempo da diminuição da seção transversal dele, consequentemente, 

diminui-se a vazão é em períodos de chuvas torrenciais provoca inundações, alagamentos e 

transtornos a comunidade que reside entorno dos canais. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui–se que o canal da Avenida Gentil Bittencourt sofre constantes alagamentos devido à 

vários fatores, sendo os principais a grande quantidade de lixo dentro e nos arredores do canal, 

vegetação crescente, ambos contribuindo para a obstrução da passagem de água, desde a 

microdrenagem à macrodrenagem. Outros fatores a serem citados são as más condições da estrutura 

do canal é a construção de habitações impróprias ao redor do canal e/ou sobre ele, contribuindo assim 

para à precariedade do saneamento básico da comunidade  

Conforme informações adquiridas e discutidas, uma gama de soluções é disposta a solução do 

problema, no quais as principais são investimentos maiores dos poderes públicos, a fim de promover 

reformas e manutenções mais frequentes, um fluxo de coleta de lixo mais intenso, e promoção de 

campanhas de conscientização para a população sobre a destinação correta de resíduos. 
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