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RESUMO – Devido às mudanças climáticas, os problemas causados pelos alagamentos e 
inundações estão com mais intensidade, obrigando o poder público a buscar medidas 
compensatórias que reduzam tais problemas de forma viável, mantendo de forma harmônica os 
dispositivos drenantes e as constantes alterações do meio urbano. Neste contexto, o presente 
trabalho tem a finalidade de modelar a manutenção da rede de microdrenagem de um trecho da 
Avenida Caxangá, na cidade do Recife-PE, visando a diminuição dos alagamentos, além de 
ressaltar algumas medidas de reparos feitos nos dispositivos de drenagem. Para isso, foi utilizado o 
modelo hidrológico-hidráulico o Storm Water Management Model (SWMM) para simular as 
condições de pré e pós manutenção da rede, também foram realizados em conjunto com a Empresa 
de Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURB), os serviços de inspeção, limpeza, desobstrução e 
obras de reparos nas galerias, canaletas e poços de visitas. No geral, os resultados das simulações 
mostram que os serviços de desobstrução já são suficientes para evitar os alagamentos, ao exemplo 
do ocorrido em 13 de junho de 2019. 

ABSTRACT – Due to climatic changes, the problems caused by floods have been intensified, 
forcing the public authorities to seek compensatory measures that reduce these problems in a viable 
way while maintaining the drainage devices and the constant changes in the urban environment in a 
harmonious way. In this context, the present work aims to model the micro-drainage network 
maintenance of in the Caxangá Avenue, in the city of Recife-PE, aiming at reducing flooding, in 
addition to highlighting repairs some measures made in the drainage devices. For this purpose, the 
Hydrological-Hydraulic Model, the Storm Water Management Model (SWMM) was used to 
simulate the  pre nad post maintenance conditions of the network, were also carried out in 
conjunction with the Urban Maintenance and Cleaning Company (EMLURB), inspection, cleaning, 
unblocking and repair works in galleries, channels and manholes. Overall, the results of the 
simulations show that unblocking services are already sufficient to prevent flooding, as occurred on 
June 13, 2019. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os municípios brasileiros vêm sofrendo com os desastres naturais, que são agravados pelas 

ações humanas interferindo nas mudanças climáticas, e dependendo da intensidade das chuvas, 

pode-se decretar calamidade pública. Na medida que a urbanização se expande, ocorre o aumento 

das vazões máximas (devido à diminuição das áreas verdes) e aumento da produção de resíduos 

sólidos, que quando descartados de maneira errada, atingem as redes de drenagem e podem causar 

obstrução do sistema (TUCCI, 2003).  

Segundo Cruzi e Tucci (2008), o crescimento dos centros urbanos seguiu de forma adversa ao 

instrumento regulatório do uso e ocupação do solo regido pela  Lei Federal de Nº 6.766/1979 que 

no artigo 1º, parágrafo único, esclarece: “Os Estados, o Distrito Federal e Municípios poderão 

estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o 

previsto nesta Lei às periculosidades regionais e locais”. Apesar de previsto em Lei, pode-se inferir 

que os problemas vivenciados no presente, são em resposta a uma série de erros nas gestões 

passadas, adotadas pelo os estados e municípios. 

Além do investimento necessário na infraestrutura urbana brasileira, na qual existe um 

paradigma de uma gestão tradicional enraizada e que é preciso mudar pra uma visão de aspecto 

sustentável, abordando alternativas compensatórias como: trincheiras de infiltração, pavimento 

permeável, micro reservatórios de detenção no lote, entre outros. Em contraponto, no conceito 

higienista que perdura na gestão da drenagem pluvial de muitas cidades, a solução é ampliação da 

seção dos condutos e o aumento da eficiência hidráulica, com o objetivo de acelerar o escoamento 

(SOUZA, 2013). 

O Recife é uma cidade litorânea, localizada na Região Nordeste do Brasil, fortemente 

urbanizada e constantemente acometida por alagamentos em épocas de chuvas intensas. Possui uma 

área de 218,84 km2 e uma população estimada em 2019 de 1.645,727 hab. Apresenta condições 

climáticas típicas de áreas costeiras: as chuvas intensas, que chegam a 200 mm em menos de 24 

horas entre os meses de maio e agosto; e oscilação de marés, reduzindo drasticamente a descarga 

nos exutórios das drenagens. Com essa realidade, a Empresa de Manutenção de Limpeza Urbana 

(EMLURB) mapeou, em 2016, 159 pontos críticos de alagamentos, dos quais a maioria está situada 

nos eixos viários (EMLURB, 2016; SILVA et al., 2018; SILVA JÚNIOR et al., 2020). 

Diante deste contexto, o presente trabalho tem a finalidade de modelar a manutenção da rede 

de microdrenagem de um trecho da Avenida Caxangá, cidade do Recife-PE, visando a diminuição 
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dos alagamentos, além de ressaltar algumas medidas de reparos feitos nos dispositivos de 

drenagem. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1 Caracterização da área de estudo  

Para a realização deste trabalho, optou-se em estudar um ponto crítico de alagamento numa 

rede de microdrenagem, localizado na cidade do Recife, no trecho da Avenida Caxangá, que cruza 

com a BR-101. 

A Avenida Caxangá é um importante via de acesso ao interior de Pernambuco, possui, 

aproximadamente 6,2 km de extensão cruzando a BR-101 e atravessando os bairros do Zumbi, 

Cordeiro e Iputinga, terminando no bairro da Caxangá, na Ponte da Caxangá (Ponte Marechal 

Castello Branco) que fica sobre o rio Capibaribe. Segundo o Censo do IBGE (2010), a Avenida 

Caxangá possui uma população de 9.634 habitantes, uma área de 244 hectares e com taxa média 

geométrica de crescimento anual da população de 3,75 %. 

Um dos problemas dos alagamentos na Avenida Caxangá é a topografia da área de estudos, e 

quando os dispositivos da microdrenagem não funcionam de forma adequada os transtornos se 

intensificam. Com 225,8 mm de chuva (19 h de duração e TR: 24 anos), ocorrido no dia 13 de 

junho de 2019, a lâmina d’água chegou a 1 m de altura em alguns pontos da via e como 

consequência, grandes danos materiais. Outros problemas na rede de microdrenagem foram 

identificados, como: 

 Bloqueio da rede de drenagem para a passagem de outras redes como da 

concessionária de abastecimento de água; 

 Falta de limpeza periódica nas áreas de entrono, tendo como consequência o aumento 

da quantidade de sedimentos na rede, dificultando o escoamento das águas pluviais; 

 Tubulação de concreto em estado crítico de conservação. 

2.2 Descrição da rede de microdrenagem  

A rede de microdrenagem da Avenida Caxangá possui dois pontos de deságue: um localizado 

na Av. prof. Joaquim Cavalcanti no rio Capibaribe, e o outro cortando o Hospital Barão de Lucena 

no riacho Caiara. Dentro os limites estudados, a rede de drenagem mostrou-se ineficiente para 

conter os alagamentos que ocorrem nas épocas de chuva, causando transtornos para a população 

que necessita passar por essa localidade seja de transporte ou a pé. A respeito da distribuição da 

rede drenante é de forma difusa, exemplificando: 
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 1º Trecho: Na Avenida Caxangá no sentido bairro do Recife sob o viaduto da BR-101, 

existe uma canaleta de dimensões 1,50X1,40 m que se conecta a uma tubulação de 1000 

mm de diâmetro e com 26,6 metros de extensão; 

 2º Trecho: Próximo a Drogasil existem duas tubulações em paralelo com diâmetro de 300 

mm correspondente e com 14,77 metros de extensão; 

 3º Trecho: Próximo ao Hospital Barão de Lucena, inicia-se um bueiro circular com 

diâmetros de 1000 mm e continua todo o trecho até o deságue no riacho caiara com 

diâmetro igual e com aproximadamente 184,15 metros de extensão. 

2.3 Procedimentos Adotados  

Juntamente com o órgão gestor de drenagem urbana do Recife a Emlurb, foram realizadas 

reuniões para o conhecimento da área de estudo, vistorias no local e realização e obras de reparos e 

todos os serviços necessários para a melhoria da rede de drenagem da via. 

Para a realização do estudo foi disponibilizado pela Emlurb o levantamento topográfico da 

região estudada, com localização de cada poço de visita, identificação das cotas de topo e fundo 

(radier), as dimensões das canaletas e galerias e a exutória da rede de microdrenagem, dando total 

condições de lançar no software chuva-vazão Storm Water Management Model (SWMM). Optou-

se por essa modelagem hidrológica-hidráulica por não gerar custos para manusear, flexibilidade e 

uma interface de comandos suficientes para obter resultados satisfatórios e aceitáveis. Para obter os 

resultados necessários, a calibração do modelo foi feita em um ponto específico nomeado como (nó 

3) com coordenadas (285962.194; 9110888.540). Este ponto de controle está localizado na esquina 

do Terminal Integrado Severino Nunes em frente a Av. Caxangá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Localização do nó de controle. 
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Com a rede integrada na modelagem foi simulado dois cenários, o primeiro com a rede 

totalmente obstruída e o segundo com a rede totalmente desobstruída. 

2.4 Parâmetros Físicos e Variáveis de Entrada 

2.4.1 Cadastro da Microdrenagem  

Com o levantamento topográfico feito em CAD e disponibilizado pela a Emlurb, foi 

permitido ser lançado no software SWMM com as coordenadas exatas de cada nó/poço de visita 

(Cota de tampa e radier, profundidade máxima) e as galerias (comprimento e geometria do 

conduto), com isso foi feita a distribuição de toda rede de drenagem existente da localidade. 

2.4.2 Delimitação e Caracterização das Subáreas 

Resultando em 3 sub-bacias de contribuição, segundo cadastro da área em análise fornecido 

pela a Emlurb, utilizando AutoCad para cadastro da microdrenagem, curvas de níveis, MDT 

(Modelo Digital do Terreno) e visitas ao local de estudo, localizado sob o viaduto da BR-101 na 

Avenida Caxangá. Para delimitação da área de contribuição de uma bacia urbana é compreendido 

com o fluxo vindo das calhas, ruas, casas e entre outros componentes urbanas até o ponto da área 

que está sendo estudada. Na zona urbana é complexo por conta das correções topográficas, cortes e 

aterros para construção de edificações.         

 
           Figura 2 - Áreas de contribuição. 

 Área e largura: Para obter os resultados de cada subárea, foi utilizada a fórmula da largura 

dos retângulos equivalentes de cada sub-bacia, conforme aplicado por Collodel (2009), 

Oliveira (2017) e Silva Junior (2015).  A largura é em função do coeficiente de 
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compacidade que por sua vez é em função das áreas e dos perímetros das sub-bacias, os 

dados foram fornecidos a partir do CAD. Segue as fórmulas 1 e 2 da Largura Média e 

Coeficiente de Compacidade, respectivamente. 

 

                 

Sendo: A – Área da subárea (km²); 

            P – Perímetro da subárea (km); 

            L – Largura média (m); 

            Kc – Coeficiente de compacidade. 

 Coeficiente de Rugosidade: É um dos principais parâmetros para fornecimento da vazão em 

uma superfície, sendo obtido a partir da espessura das paredes de canais e tubos. O 

coeficiente de Manning pode ser aplicado em canais de pequenas ou grandes dimensões e 

mostra resultados claros entre o projeto e obra construída. Adotou-se o coeficiente de 

rugosidade de Manning (n=0,30) para áreas impermeáveis e (n=0,15) para áreas 

permeáveis.  
 

 Altura e Armazenamento em Depressões: Este parâmetro consiste na capacidade de 

retenção de água de chuva na superfície. Para a profundidade de armazenamento, utilizou 

os valores conforme os trabalhos de Silva (2010), Silva Júnior (2015) e Oliveira (2017), 

sendo então 2,54 mm para áreas impermeáveis e 5 mm para áreas permeáveis. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES   

3.1 Curvas de Marés e Dados Pluviométricos  

Para as chuvas de Marés foram considerados o evento escolhido no dia 13 de junho de 2019. 

No mesmo dia ocorreram 4 registros, sendo 2 preamares e 2 baixa-mar. Conforme a Tabela 1. 

Tabela 1 - Altura das marés no dia 13 de junho de 2019. 

Data Hora Altura (m) 
13/06/2019 00:50 2,000 
13/06/2019 07:00 0,500 
13/06/2019 13:00 2,200 
13/06/2019 19:30 0,400 

                                                                                                                    Fonte: Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN). 

Os dados foram obtidos através dos pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento e 

Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN). A chuva escolhida foi a que ocorreu no dia 13 de 

(1) 

(2) 
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junho de 2019, devido a intensidade e simulações no SWMM. A figura 3, com inter-relação entre a 

curva de maré e a precipitação, observou-se a ocorrência na diminuição da maré a partir das 01h:00 

da manhã do dia 13 e voltou a subir após as 7h:00 da manhã do mesmo dia, com uma preamar 

chegando a 2,20 m. Embora com uma diferença de 7 horas as chuvas não cessaram, causando 

alagamentos e só vindo ocorrer a baixa-mar a partir das 14h:00 da tarde do dia 13, o evento 

escolhido ocasionou transtornos pra quem necessita passar pelo o trecho que cruza a BR-101, com 

uma mobilidade urbana de muita intensidade em horários específicos, as redes drenantes não foram 

capazes de conter as vazões locais e tendo como consequência os alagamentos. 

 
  Figura 3 - Inter-relação entre a curva de maré e a precipitação. 

3.2 Resultados nas Simulações de Pré e Pós-obstruções  

A calibração foi realizada na rede nas condições de pré e pós-obstrução. Através de vistorias 

em campo, fotos e vídeos, foi possível chegar a uma lâmina d’água de 1,00 m no (nó 3), localizado 

na esquina do TI. Assim foram ajustados os parâmetros e feitas várias simulações para calibrar o 

modelo nessa lâmina d’água. Após a calibração do modelo foi gerado outro modelo com a rede 

desobstruída sem que houvesse alteração nos parâmetros. 

Tabela 2 - Resultados Obtidos. 

Estado da Rede Profundidade Máxima (m) Profundidade Simulada Máxima (m) 
obstruída 1,70 2,75 
desobstruída 1,70 1,36 

                                                                                                                                                                                               Fonte: Autor. 

Nas simulações, os erros de continuidade (escoamento superficial e propagação de vazão) 

estiveram dentro dos limites de aceitabilidade, com valores abaixo de 10%. Na rede obstruída o 

escoamento superficial e propagação de vazão estão dentro do valor de aceitabilidade, 

respectivamente e na rede desobstruída o escoamento superficial e propagação de vazão também 

estão dentro dos valores de aceitabilidade, respectivamente. Com isto, a simulação ocorreu de forma 

satisfatória no evento do dia 13 de junho de 2019. Com a calibração executada, foram comparados 
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os resultados dos histogramas de alagamento, volume acumulado de alagamento e lâmina d’água de 

alagamento no ponto de controle (nó 3). Segue os resultados das simulações nas Figuras 5,6 e 7. 

A Figura 5, mostra o hidrograma de alagamento para as condições de pré e pós desobstrução 

da rede drenante. Observa-se que o alagamento inicia às 06h:30, com pico máximo de 9,87 l/s às 

07h:30 e termina às 08h:15. A amostragem oscila obtendo pequenos picos e em certos momentos 

estáveis, tendo como resultado uma rede ineficiente quando se encontra obstruída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3 - Hidrograma de alagamento (nó 3) evento do dia 13 de julho de 2019. 

 

A Figura 6, mostra o hidrograma de volumes acumulados de alagamento para as condições de 

pré e pós desobstrução da rede de drenante. Nesta amostragem, o volume acumulado até às 06h:45 

está estável, quando chega às 07h:00 se inicia o alagamento de 4,41 m3, chegando em um volume 

total de 2742,14 m3 às 23h:45. Observa-se que em nenhum momento o volume diminuiu, tendo 

como resultado uma rede ineficiente quando se encontra obstruída.       

   
       Figura 4 - Volume acumulado de alagamento (nó 3) evento do dia 13 de julho de 2019. 
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A Figura 7, mostra o hidrograma de lâmina d’água de alagamento para as condições de pré e 

pós obstrução da rede drenante. A lâmina d’água de alagamento tem início às 07h:00, pois 

ultrapassa a cota de topo do nó de controle (nó 3) e nos horários 21h:15 e 21h:30 teve uma lâmina 

d’água de alagamento máximo no valor de 1,05 m, respectivamente. Para o cenário pós-

desobstrução, a lâmina d’água se encontra abaixo da cota de topo, logo não ocorre alagamento, e 

como resultado, uma rede drenante eficiente para atenuar as vazões na área de estudo. 

          
        Figura 5 - Lâmina d’água (nó 3) evento do dia 13 de julho de 2019. 

 

3.2 Medidas Implantadas para a Reabilitação da Rede de Microdrenagem 

Após a desobstrução de alguns poços de visita, galerias e canaletas, foram realizadas as 

seguintes intervenções: aumentou-se a capacidade dos dispositivos (galerias e canaletas) para 

atender às vazões geradas pelas precipitações nos meses de maiores intensidades; aumentou-se a 

caixa coletora que tem início no canteiro central da Av. Caxangá e parte pegando a via sentido 

bairro do Recife, pois houve a construção de novas tubulações com diâmetros de 600 mm que tem 

sua descarga nesta caixa coletora, totalizando em de 3 tubulações, como mostra a Figura 8. 

 
Figura 6 – Ampliação da caixa coletora. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os problemas voltados à infraestrutura de saneamento básico no Brasil ainda têm 

muitos percalços e quando se diz respeito ao manejo e drenagem das águas urbanas é uma 

problemática que se intensifica ainda mais em épocas de chuvas. Serviços de limpeza e manutenção 

de redes de drenagem são precárias não somente na cidade do Recife, mas também em grande parte 

dos municípios brasileiros e por não ser de ordem prioritária em meios políticos, traz grandes 

problemas ano após ano. A população está entre os fatores da causa dos alagamentos, por descartar 

de forma indevida resíduos sólidos que vão parar diretamente nos dispositivos drenantes, causando 

a obstrução. Com os estudos feitos na localidade com auxílio de software chuva-vazão, foi 

analisado que manter a rede limpa e a manutenção periódica já é suficiente para atenuar os 

alagamentos e ter medidas não-estruturais para que população tome consciência do seu dever com o 

ambiente.  

Com isso, foi avaliado a eficiência dos sistemas de microdrenagem da rede com simulações 

no SWMM. A rede drenante mostrou-se apta para atender o escoamento de vazões no local, após a 

sua desobstrução. Os resultados obtidos para a rede pós-desobstrução no evento do dia 13 de junho 

de 2019 para pico de vazão de alagamento, volume acumulado de alagamento e lâmina d’água 

mostram que é imprescindível manter funcionando as redes drenantes para atenuações de 

alagamento na localidade.  
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