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1. INTRODUÇÃO 

Ainda na Roma Antiga, quando os camponeses começaram a migrar da zona rural para as 

cidades romanas e, especialmente, para a capital do império, Roma, o êxodo rural tomava nuances 

de um processo irreversível. No Brasil, a alocação da população nos centros urbanos se acentuou 

após o governo de Juscelino Kubistchek, na década de 1960, quando houve um grande investimento 

no desenvolvimento industrial nas grandes cidades do Sudeste e, em particular, da capital federal, 

Brasília (Portela e Vesentini, 1996). Desde então, o movimento migratório se intensificou na 

maioria dos grandes centros urbanos do globo.  

O acelerado processo de urbanização nessas cidades, que geralmente não estão preparadas 

para esse fenômeno imigrante, reflete em problemas de ordem sócio e infra-estrutural. Segundo 

Tucci (2002), à medida que a cidade se urbaniza, em geral, ocorrem os seguintes impactos: (i) 

aumento das vazões máximas devido ao aumento da capacidade de escoamento através de 

condutos e canais e impermeabilização das superfícies; (ii) aumento da produção de sedimentos 

devido a desproteção das superfícies e a produção de resíduos sólidos; (iii) deterioração da 

qualidade da água, devido a lavagem das ruas, transporte de material sólido e as ligações 

clandestinas de esgoto cloacal e pluvial.  



 

Esses impactos tendem a comprometer os sistemas de drenagem, fazendo-se necessário 

ampliar a capacidade dos condutos hidráulicos. Caso não haja uma releitura desses sistemas, as 

cidades se tornam vulneráveis à ocorrência de enchentes e inundações, patologias recorrentes na 

cidade de Campina Grande-PB. Assim, faz-se necessário uma análise dimensional do sistema 

macrodrenante da cidade, a fim de avaliar se este atende/comporta as demandas atuais. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A escolha do estudo de caso se deu pela sua representatividade e importância dentro da cidade 

de Campina Grande. O canal das Piabas (Figura 2), perpassa pelos bairros Lauritzen, Centro, 

Jardim Tavares, Santo Antônio, José Pinheiro, Monte Castelo, Alto Branco e Conceição, sendo 

essencial para assegurar a vida e o bem estar dos moradores desses bairros. Este trabalho analisa 

apenas o trecho que vai da Rua Severino Verônica (Ponto A) até o Ponto Cem Reis, no bairro da 

Conceição (Ponto B) – com extensão de aproximadamente 650 metros. Nos últimos anos foram 

registradas diversas ocorrências de inundação ao longo do canal e em suas proximidades. O Ponto 

de Cem Reis, em particular, tem sido palco constante desse tipo de ocorrência.  Ao longo do trecho 

em estudo, verificaram-se, através de visita in loco, duas seções trapezoidais de dimensões distintas 

que foram reproduzidas em planta para posterior avaliação da capacidade de suporte de cada setor 

(denominados trechos 1 e 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Imagem em satélite do canal das Piabas 



 

A área de estudo compreende a bacia contribuinte para o trecho AB do canal, cuja 

delimitação foi realizada a partir de dados oficiais da Secretaria de Planejamento da cidade, 

SEPLAN-CG, que forneceu mapas digitais com as bacias de drenagem e divisão oficial dos 

bairros que compõem a sede do município. 

Para a avaliação da capacidade de suporte do canal, utilizou-se o software Storm Water 

Management Model (SWMM). O modelo é um simulador chuva-vazão que representa quantitativa 

e qualitativamente o escoamento superficial, especialmente em perímetros urbanos. Além de 

parâmetros hidrológicos, foi necessária a inserção dos parâmetros físicos das sub-bacias de 

drenagem contribuintes para o trecho em estudo.  

Na modelagem do sistema recriou-se o cenário atual em que se encontra o sistema 

macrodrenante, afim de melhor averiguar o nível de comprometimento real da estrutura, de acordo 

com um dado tempo de retorno – aferido em consonância com o período de retorno sugerido por 

Tucci e Bertoni (2006) para sistemas de macrodrenagem. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Após a calibração e as primeiras simulações com o software, considerando que o estado do 

revestimento do canal encontra-se regular, foram obtidos a capacidade máxima de vazão para os 

dois trechos, e o comprometimento percentual destes (Tabela 1). 

Tabela 1 – Comprometimento em porcentagem da capacidade de suporte do conduto livre. 

Trechos 

Capacidade 

Máxima (m³/s) 

Tempo de retorno (anos) 

1 5 10 25 

1 23,74 56% 67% 73% 81% 

2 33,51 64% 76% 81% 90% 

O maior nível de comprometimento ocorre para uma precipitação de intensidade de 57,62 

mm/h com duração de uma hora – cujo período de retorno é de 25 anos (Figura 2). Em síntese, não 

houve sobrecarga em nenhum trecho do conduto.  



 

 
Figura 2 – Situação do sistema após precipitação de 57,62 mm/h, com duração de 60 minutos. 

 

4. CONCLUSÃO 

Em uma análise precipitada, poder-se-ia aferir dos resultados obtidos que o modelo não foi 

eficaz ou falhou na reprodução do cenário, pois se observam cheias recorrentes no canal das Piabas. 

Entretanto, não se pode deixar de considerar que o comprometimento da capacidade do canal pode 

estar intimamente ligado à contribuição irregular de esgotos domésticos e resíduos sólidos em geral 

depositados dentro do canal pelos próprios moradores. Conclui-se, portanto, que os problemas de 

extravasamentos em cheias, no trecho estudado do canal das Piabas, não são de ordem dimensional, 

mas de gerenciamento, operação e fiscalização. 
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