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RESUMO – A ausência de manutenção periódica, sobretudo nos sistemas de microdrenagem, tem
sido um dos fatores causadores dos alagamentos nos centros urbanos do Brasil. Diante deste fato,
medidas que visem à reabilitação destes sistemas de drenagem são necessárias e garantem a eficiência
hidráulica de toda a rede. Neste sentido, o presente trabalho elenca algumas medidas que foram
executadas na rede de microdrenagem da rua que dá acesso à Escola Politécnica da Universidade de
Pernambuco (POLI/UPE), visando a diminuição dos alagamentos no local. Para isso, foram
realizados, em parceria com a EMLURB (Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana), os serviços
de inspeção, limpeza, desobstrução e obras de reparo nas galerias, canaletas, poços de visita e bocas
de lobo, numa extensão aproximada de 0,50 km de rede de microdrenagem. Em linhas gerais,
constatou-se que, essas medidas simples de manutenção, já seriam suficientes para evitar os
alagamentos críticos, como os ocorridos em maio de 2016.
ABSTRACT – The lack of periodic maintenance, especially in microdrainage systems, has been one
of the factors causing flooding in urban centers in Brazil. In view of this fact, measures aimed at the
rehabilitation of these drainage systems are necessary and guarantee the hydraulic efficiency of the
whole network. In this sense, the present work lists some measures that were carried out in the micro
drainage network of the street that gives access to the Polytechnic School of the University of
Pernambuco (POLI/UPE), aiming to reduce flooding in the area. To this end, inspection, cleaning,
clearing and repair works were carried out in galleries, gutters, wells and lobes, in an approximate
extension of 0.50 km of micro-drainage network. In general, it was verified that, these simple
measures of maintenance, would already be enough to avoid critical flooding, such as those occurred
in May 2016.
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1. INTRODUÇÃO
Não é de hoje que as cidades brasileiras vêm sofrendo com os alagamentos urbanos, agravados,
principalmente, pela ausência de manutenção periódica dos sistemas de drenagem urbana. Neste
contexto, as práticas de manutenção comumente adotadas pelos municípios se resumem, de maneira
geral, a varrição e limpeza de ruas. Enquanto isso, os serviços de limpeza, desobstrução e obras de
reparos nas redes de drenagem (galerias, canaletas, poços de visita, bocas de lobo, entre outros), em
geral, são tratados em caráter corretivo e não preventivo dos alagamentos.
De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB de 2008 (IBGE,
2010), 92,6% dos municípios brasileiros que fizeram manutenção em suas redes de drenagem
adotaram apenas o método da varrição e limpeza de ruas. Analisando somente esse método de
manutenção e considerando as grandes regiões brasileiras, este percentual variou de 88,4%, no Sul, a
96,0%, no Norte, sendo que o Nordeste apresentou percentual acima da média nacional. Os dados
apresentados são positivos e a técnica de limpeza e varrição de ruas deve estar acoplada a outros
métodos preventivos como limpeza, desobstrução e reparos da rede de micro e macrodrenagem, além
estimular iniciativas de educação ambiental na população.
Ainda segundo o PNSB (IBGE, 2010), 39,5% dos municípios brasileiros declararam sofrer com
assoreamento na rede de drenagem, que nesse caso, não está associado apenas a falta de manutenção,
mas também a outros fatores contribuintes como topografia, características dos solos, ocupações
desordenadas, desmatamento, entre outros.
Além desses fatores, no Recife, a problemática dos alagamentos urbanos também é agravada
pelas condições topográficas. O relevo da cidade é formado por dois grupos: as planícies localizadas
na porção Centro-Leste e os morros adjacentes nas porções Norte, Oeste e Sul. A área de planície, no
geral, apresenta cotas que variam de 0 a 5 m, podendo atingir valores um pouco superiores e até
negativos. Por sua vez, os morros formam um arco em volta da baixada e têm cotas que variam entre
30 m e 100 m (CABRAL et al., 2001; PREUSS et al., 2011). Além dessa problemática, somam-se
ainda as 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 (SILVA JUNIOR; SILVA; CABRAL, 2017; SILVA, 2018).
Diante das peculiaridades urbanísticas e geográficas, atualmente o Recife apresenta 159 pontos
de alagamentos, catalogados pela EMLURB (Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana), como os
mais críticos (EMLURB, 2016). Com esse cenário, este trabalho elenca as medidas executadas na
microdrenagem de um eixo viário, que apresenta um dos pontos críticos de alagamento da cidade.
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2.
2.1

MATERIAIS E MÉTODOS
Caracterização da área de estudo
A rua Professor Benedito Monteiro é um importante eixo viário do bairro da Madalena, no

Recife-PE, que liga a Rua Benfica até a Av. Eng. Abdias de Carvalho. Nela encontra-se localizada a
Escola Politécnica de Pernambuco (POLI/UPE), além de outros estabelecimentos importantes como
cursinhos, clube e supermercado (Figura 1), que sofrem com os alagamentos em dias de chuvas
intensas. Com essa situação, não só a mobilidade de veículos e pedestres é prejudicada, mas também,
dependendo da magnitude dos alagamentos, há a necessidade de cancelamento das aulas na
POLI/UPE.
Na área de entorno da via estudada, verificou-se que houve um aumento de 32% de áreas
impermeabilizadas, entre 2002 e 2016, fazendo com que toda essa área se tornasse praticamente
impermeável. Aliado a esse fato, a ausência de manutenção periódica da microdrenagem da via é
outro fator contribuinte para os alagamentos ocorridos. Esse fator é muito importante numa área de
campus universitário, onde é comum o grande fluxo de pessoas e de comerciantes (locais e itinerantes)
que favorecem a produção e o descarte inadequado de resíduos nos elementos de drenagem.
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Figura 1 – Localização do ponto crítico de alagamento e principais vias que cortam a área de estudo.
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A topografia local favorece os alagamentos na via quando o sistema de microdrenagem não
funciona adequadamente. Com 162,40 mm de chuva (21 h de duração e TR: 2 anos), ocorrida no dia
09 de maio de 2016, a lâmina de alagamento na via chegou a 70 cm, invadindo o prédio da instituição
de ensino (POLI/UPE) e causando a suspensão das aulas (Figura 2). No dia 30 do mesmo mês, as
águas invadiram novamente a POLI/UPE durante o evento de chuva de 178,20 mm em 12 horas de
duração (TR: 10 anos).

Figura 2 – Estacionamento do clube Internacional, em frente à Escola Politécnica de Pernambuco, em 09/05/2016.

2.2 Descrição da rede de microdrenagem
A rua Benfica, no trecho limitado pelas imediações do Clube Internacional do Recife e da Ponte
do Derby, comporta-se como um divisor de águas do sistema de drenagem local, de modo que as
águas pluviais da rua Professor Benedito Monteiro se direcionam para a Av. Engenheiro Abdias de
Carvalho e deságuam na parte coberta do canal do Sport. A rede de microdrenagem da rua Professor
Benedito Monteiro é composta por três trechos com configurações de condutos e extensões diferentes:
• 1º trecho (Rua Benfica -> Rua José Múcio Monteiro): apresenta duas galerias em paralelo com
600 mm de diâmetro e 362,00 m de extensão;
• 2º trecho (Rua José Múcio Monteiro -> Av. Engenheiro Abdias de Carvalho): possui uma canaleta
nas dimensões de 1,20m x 1,60 m, com extensão de 82,00 m; e
• 3º trecho (Av. Engenheiro Abdias de Carvalho -> Canal do Sport): composto por uma galeria de
1000 m de diâmetro e 98,00 m de extensão.
Assim, a rede de microdrenagem analisada possui uma extensão total de 542,00 m.
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2.3 Procedimentos adotados
Inicialmente, houve a articulação da POLI/UPE com a Prefeitura da Cidade do Recife, através
da EMLURB. Neste momento, foram solicitadas, por meio de ofício, intervenções urgentes no
sistema de microdrenagem do entorno da POLI/UPE, mais especificamente na rua Professor Benedito
Monteiro. Já tendo o conhecimento dos alagamentos recorrentes na área, a solicitação foi prontamente
atendida pela EMLURB, cabendo a mesma todo o serviço de manutenção da rede de drenagem da
via, com disponibilização de equipe de topógrafos e operários, equipamentos e materiais para as
obras.
Em seguida, foram realizadas inspeções visuais, com a abertura dos elementos de drenagem da
via, para identificar os problemas que interferem no escoamento das águas pluviais e levantar as
intervenções necessárias (limpeza, desobstrução, obras de reparos, etc.). Na oportunidade, foi
realizado o mapeamento cadastral de toda a rede de microdrenagem da via, identificando as seções
de galerias e canaletas, as cotas de radier e tampa dos poços de visita (PV) e o exutório do sistema.
Por fim, foram executados os procedimentos de manutenção da infraestrutura de
microdrenagem, que contemplaram: a limpeza e desobstrução de poços de visita, galerias e canaletas
(com retirada de sedimentos e resíduos sólidos urbanos); obras de reparo nos elementos de drenagem;
e construção de novos PVs para facilitar a manutenção. As intervenções na microdrenagem da via,
relatadas neste trabalho, ocorreram em dois momentos: julho de 2016 e maio de 2018.

3.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Principais problemas identificados
Durante as primeiras vistorias de campo, realizadas em julho de 2016 (no período chuvoso),
observou-se que as águas pluviais ficavam represadas no sistema de microdrenagem por vários dias,
indicando a existência de alguma obstrução na rede. Na ocasião, verificou-se também que existia um
acúmulo significativo de sedimentos e resíduos sólidos (principalmente garrafas PET) depositados na
rede analisada, que dificultavam o escoamento eficiente das águas pluviais no local (Figura 3).
Além dos problemas citados, foram identificados dois grandes gargalos na rede local, a saber:
• Interferência no escoamento das águas pluviais pelos condutos diante do seccionamento de uma
adutora de 0,80 m de diâmetro, da concessionária de abastecimento de água, localizada no canteiro
central da Av. Engenheiro Abdias de Carvalho (Figura 3);
• Impossibilidade de limpeza no trecho coberto de 30,00 m do canal do Sport, exutório do sistema.
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Figura 3 - Mapeamento dos principais problemas encontrados na área em estudo.
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3.2 Medidas implantadas para a reabilitação da rede de microdrenagem
Após a limpeza e desobstrução de poços de visita, galerias e canaletas, no primeiro momento,
em julho de 2016, foram construídos dois novos poços de visita para facilitar os serviços de
manutenção da rede. O primeiro, situado no canteiro central da Av. Engenheiro Abdias de Carvalho,
local onde a adutora secciona a rede analisada, construído em geometria retangular com dimensões
de 1,30 m x 2,30 m e tampado por placas removíveis de concreto armado (Figuras 4 e 5). Antes, o
acesso até o local era feito por um poço de visita de 0,60 m de diâmetro, o que dificultava bastante a
manutenção desse trecho.

Figura 4 – Abertura do canteiro central.

Figura 5 – Construção do poço de visita.

O segundo, situado na laje de coberta do canal do Sport, mais especificamente a 15,00 m do
trecho descoberto, foi construído para viabilizar o acesso ao trecho envelopado do canal e facilitar as
manutenções futuras (Figuras 6 e 7).

Figura 6 – Cerrando as armaduras da laje que cobre o
canal do Sport.
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A partir da desobstrução realizada e com as medidas implantadas, a rede passou a apresentar
eficiência hidráulica e viabilidade de manutenção. Silva (2018) constatou, através de modelagem
hidráulico-hidrológica, que apenas com limpeza e desobstrução da sobredita rede de microdrenagem,
os alagamentos ocorridos em 09/05/2016 (162,40 mm em 21 h / TR: 2 anos) e 30/05/2016 (178,20
mm em 12 h / TR: 10 anos) seriam reduzidos em 80,65% e 61,93%, respectivamente.
Dois anos depois da primeira intervenção, em 2018, a rede de microdrenagem da rua Professor
Benedito Monteiro passou, novamente, por adequações, visto que as chuvas ocorridas no mês de abril
provocaram mais inundações na via em estudo. Neste sentido, a equipe da EMLURB realizou a
substituição de um trecho da rede de drenagem que estava danificado (Figuras 8 e 9) e aumentou o
número de poços de visita, para assim, melhorar a manutenção do sistema (Figuras 10 a 13).
Adicionalmente, além dessas obras de reparo, também foi realizada a limpeza de toda a rede de
drenagem (Figuras 14 e 15).
Nesta última manutenção, foi observado que não houve presença de resíduos sólidos urbanos,
como garrafas PET, podendo este fato estar associado às iniciativas de educação ambiental
desenvolvidas para a população da POLI/UPE, a partir de 2016. Verificou-se apenas a presença de
sedimentos, que podem ter advindos do escoamento superficial, na ausência de varrição, ou por meio
do fluxo reverso da maré.

Figura 8 – Bombeamento da água pluvial represada no
interior das galerias.
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Figura 10 – Construção de novos PV’s no trecho da
canaleta 1,20m x 1,60 m.

Figura 11 – Detalhe da abertura dos novos PV’s.

Figura 12 – Quebra do pavimento para reparos no trecho
de galerias em paralelo.

Figura 13 – Quebra do pavimento para reparos no trecho
da canaleta 1,20m x 1,60 m.

Figura 14 – Remoção dos sedimentos no interior da rede
de microdrenagem

Figura 15 – Detalhe da composição do material retirado.
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4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em linhas gerais, observou-se que o grande problema para a ocorrência dos alagamentos na

área estudada, trata-se da ausência de uma manutenção periódica e sistêmica da rede. A periodicidade
da manutenção, geralmente adotada na cidade, se dá em função do aparecimento dos alagamentos,
indicando assim, o mau funcionamento do sistema e o ponto de partida para o início dos serviços de
manutenção.
Outro fator que deve ser considerado, é o seccionamento da rede de drenagem, no seu trecho
final, provocado por uma adutora de 0,80 m. Essa situação impede a eficiência hidráulica da rede e
atribui a mesma uma condição de armazenamento e/ou represamento das águas pluviais, que vão
escoando aos poucos por uma abertura de 0,20 m (diferença de diâmetros: tubulação = 1,00 m e
adutora = 0,80 m). Para solucionar esse entrave, é necessário que o traçado da adutora seja revisto,
fazendo com que o sistema de drenagem apresente eficiência hidráulica durante as chuvas intensas.
É válido ressaltar que tal problemática, exemplifica a falta de integração entre os setores responsáveis
pelo saneamento da cidade, fazendo com que problemas como esses se tornem algo comum.
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