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RESUMO – Escolheu-se três regiões de diferentes planejamentos urbanísticos, 

densidades populacionais e frequências de manutenção para ser feita a 

comparação dos resultados de eficiência entre eles e a verificação das causas 

das diferenças entre eles, se houverem. As medias pluviométricas reunidas dos 

bairros: Nazaré em Belém entre a rua Quintino Bocaiuva e avenida 

Generalíssimo Deodoro na Vila Moreira 773;  Guanabara - Ananindeua entre a 

Travessa Simões e travessa Tiradentes no lote 747; Pioneiro - Barcarena 

próximo a rotatória da Rodovia da Integração exerceram influência no nível da 

captação da drenagem local dessa regiões. Nas suas coletas locais o Sistema é 

suficiente para suprir as necessidades, mas os pontos de visita de drenagem que 

transportam esse efluentes são na maioria das vezes obstruídos por falta de 

manutenção, danificando todo o processo do escoamento da água captada. 

Segundo Canholi (2014, p. 23) as bacias de detenção devem ser capazes 

de armazenar o deflúvio correspondente a determinada altura de 
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precipitação e a liberação deve ocorrer num período de tempo 

predeterminado. 

As regiões por serem municípios distantes dos três diferentes locais de 

posicionamento do pluviômetro, não possuem os mesmos períodos de 

precipitação, fatores que influenciam nesse caso é o nível de urbanização, 

pouca vegetação existente e a maior concentração de construções verticais 

como exemplo o bairro Nazaré na cidade de Belém onde está localizado um 

pluviômetro para coleta. Sendo assim, explica-se o alto índice de 

precipitação em comparação ao bairro da Guanabara em Ananindeua e 

Pioneiro em Barcarena. 

 Segundo Tundisi (2014, p. 124) o crescimento da população urbana no 

Brasil promoveu um aumento considerável nas demandas hídricas, 

associado à expansão urbana, degradação, contaminação e poluição dos 

mananciais. 

 

 

 

 1. INTRODUÇÃO  

         Analisa-se as distintas áreas: bairro de Nazaré em Belém, 

Guanabara em Ananindeua e Pioneiro em Barcarena. Coleta-se suas 

precipitações, para avaliar os sistemas de drenagem de cada região, suportando 

ou não a quantidade de chuva em um período de tempo com a vazão necessária. 

       Segundo Pinto (1976, p. 7) entende-se por precipitação a água proveniente 

do vapor de água da atmosfera depositada na superfície terrestre de qualquer 

forma, como chuva, granizo, orvalho, neblina, neve ou geada. 

        Em nossa região de clima equatorial não temos histórico de granizo ou 

neve, logo a infraestrutura das cidades da região não tem a necessidade de 

planejamento para estes fenômenos naturais. Por outro lado, o índice 

pluviométrico da região amazônica é muito alto, de acordo com o 2° distrito do 

Instituto Nacional de Meteorologia de Belém, janeiro e março de 2017 foram 



os meses mais chuvosos dos últimos 30 anos com um acumulado de 598,9 

milímetros e 669,8 milímetros, respectivamente. Neste mesmo período em 

Barcarena e Ananindeua apresentaram índices em janeiro de 253 milímetros e 

343 milímetros, e em março apresentaram 326 milímetros e 432 milímetros, 

respectivamente.  (INMET,2017) 

Mediante ao forte crescimento da urbanização das cidades citadas a 

precariedade do sistema de drenagem torna-se mais evidente nos bairros 

habitados de maneira acelerada. As cidades de Belém assim como as demais 

capitais brasileiras apresentam seus lugares mais críticos (periferias) trazendo 

problemas de alagamentos repentinos e maior transtorno para a população. 

Segundo dados do Sistema IBGE de Recuperação Automática 

(SIDRA,2010), os bairros mais populosos de Belém são: 

BAIRRO POPULAÇÃO 

Guamá 94.610 

Pedreira 69.608 

Marambaia 66.708 

Tapanã 66.669 

Marco 65.844 

Jurunas 64.478 

 

 

       Todo e qualquer projeto habitacional necessita de um bom 

planejamento. Sendo a drenagem urbana um dos projetos primordiais para a 

execução de uma área para moradia. 

        Segundo Aluísio (2014, p.23) os critérios gerais consistem no 

estabelecimento de regras específicas a serem seguidas no projeto, operação e 

manutenção dos dispositivos e sistemas de controle de drenagem urbana. 

 

No município de Ananindeua, o exemplo de sistema que não apresenta 

manutenção preventiva está localizado no km 3 da rodovia BR-316 no bairro da 

Guanabara, a galeria de água pluvial neste local é obstruída por não ter 

manutenção continua, não sendo eficaz para o nível de precipitação do local. E 



a terceira região analisada está localizada na cidade de Barcarena no bairro 

Beira Rio, o local que apresenta maior índice de alagamentos está localizada no 

km 2 da rodovia da integração, que interligam a cidade de Barcarena e Vila dos 

Cabanos. Quando coincide a maré cheia com grande nível de precipitação o rio 

transborda dificultando a travessia na ponte que esta localizada no km 2 da 

rodovia. 

 

Apesar de não ser só estes fatores que contribuem para os alagamentos, a falta 

de consciência ambiental da população e obras de engenharia ineficientes 

também deveriam ser consideradas. 

    

         Os aspectos topográficos das regiões também favorecem as enchentes, 

pois grande parte do seu território são áreas rebaixadas, ou seja, apresentam 

baixa altitude em relação ao nível do mar. Sua rede hidrográfica é outro aspecto 

relevante, visto que apresenta grandes bacias, que cortam uma quantidade 

significativa de bairros. Esses aspectos naturais, acrescido do sistemas de 

drenagem ineficientes, incapazes de escoar toda a água precipitada colaboram 

para enchentes da área. 

     Mas não podemos restringir estes problemas apenas aos aspectos 

naturais das cidades. É importante ressaltar que as ocupações das áreas 

periféricas foram crescendo ao longo das margens dos rios e igarapés presentes 

na malha urbana, isto provoca intensas alterações nas características naturais, 

como a impermeabilização do solo, assoreamento e o aterramento dos rios. 

O critério usado para análise serve como base para expor o momento 

crítico do escoamento da precipitação, levando em consideração os agentes 

externos como obstrução das bocas de lobo, a inclinação do tubo para 

escoamento e o diâmetro da tubulação utilizada durante o percurso. 

Pelas regiões apresentarem altos índices de alagamento, faz-se 

necessário o estudo da vazão para determinar um parâmetro de solução para as 

áreas mais afetadas.  

Logo, a precisão dos dados é relevante para que se tome medidas para 



evitar erosões, assoreamento, lixiviação do solo, obstrução dos sistemas de 

micro drenagem e macrodrenagem. Conscientizar a população sobre o estudo 

do local habitado é também critério para que haja uma ação em conjunto da 

população e do governo, em busca de uma maior eficácia. Visto que a análise 

dos sistemas de drenagens nos municípios de Ananindeua, Barcarena e Belém, 

teve como alvo estudar os impactos causados pelos níveis de precipitação nas 

regiões em estudo.  

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS OU METODOLOGIA  

1) Locais:  

 O estudo realizado na cidade de Belém no Bairro Nazaré foi na Av. Nazaré, 

no perímetro entre a Quintino Bocaíuva e Generalíssimo Deodoro. 

         

 O estudo realizado na cidade de Ananindeua foi no Bairro Guanabara na Av. 

Magalhães Barata, no perímetro entre a Passagem Tiradentes e Passagem 

Simões. 



                   

 O estudo realizado na cidade de Barcarena foi no Bairro Pioneiro na Trav. 

Barão de Guajará, Quadra 90, vila dos Cabanos. 

                     

2) Tipo de pesquisa: Pesquisa bibliográfica e de campo  

3) Coleta e análise dos dados 

O estabelecimento deve ser procedido de um estudo em que se 

procurará selecionar o local mais favorável à obtenção de dados da melhor 

qualidade possível. A excelência dos registros entrará em conflito, muitas 

vezes, com custo resultante para instalação e operação do posto de medida. 



(Pinto, 1976, P.183) 

O mecanismo (Figura 1) utilizado para estudo consiste em um 

pluviômetro caseiro, produzido a partir de uma garrafa pet, cada um tem 

uma fita métrica grudada para visualização da milimetragem coletada 

durante o dia anterior. Foram escolhidas três localidades distintas para as 

instalações dos pluviômetros. 

                

  Figura 1- Pluviômetro caseiro 

 

 A adaptação deu-se em virtude do espaço livre para coleta e altura 

do nível de no mínimo um metro e meio do piso. Por isso os equipamentos 

foram instalados em diferentes alturas, para vencer os obstáculos da 

captação, mas tentando não perder a altura ideal de posicionamento. 

Os mecanismos de coleta da chuva foram verificados nos diferentes 

locais, trançando o trajeto da chuva até a macrodrenagem. Verificando o que 



pode dificultar a coleta da água como: diferença de nível de piso, obstrução 

da tubulação que está sendo escoado a água até a galeria. 

Coleta e análise de dados: As coletas de dados são realizadas 

diariamente, as 7:00hs da manhã, com o objetivo de evitar ao máximo a 

evaporação devido a temperatura nas áreas abertas. Os dados coletados serão 

inseridos em uma planilha para o cálculo da média pluviométrica, que será 

utilizada para determinar a eficácia dos sistemas de drenagem. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Nos Gráficos 1.0 / 1.2 / 2.1 / 2.2 / 3.1 e 3.2 a seguir pode-se ver a 

crescente no volume dos pluviômetros em relação a passagem dos dias de 

setembro a outubro. Levando em consideração que as chuvas acima de 25mm 

são consideradas chuvas fortes, pode-se verificar que as chuvas a partir de 

outubro vão ganhando força, o que caracteriza as regiões estudadas. Com o 

aumento do nível pluviométrico, os problemas de drenagem vão aparecendo 

para a população, em forma de enchentes e alagamentos. 

Os dias mais chuvosos verificado no relatório, são dias que houveram 

transito engarrafado e problemas com alagamentos nas regiões, contribuindo 

para o caos urbano dentro dos municípios. Esta constatação nos mostra que 

estes problemas afetam não só o meio ambiental das cidades, mas também a 

qualidade da vida urbana. 

Segundo Canholi Aluísio (2014, p.24) a definição do volume deflúvio a ser 

considerado no dimensionamento de estruturas de controle de enchentes; 

Picos de vazão das áreas a serem urbanizadas não podem exceder os 

valores naturais. 

 

 

   

 



 

 

 

 

Gráfico 1.0 

 

Gráfico 1.2 

Em Belém, no bairro de Nazaré, por ser uma região turística, as 

manutenções são realizadas com mais frequência, o que acaba favorecendo a 
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vazão da chuva pela microdrenagem, porém por ser um sistema já antigo, ele 

não está preparado para chuvas mais intensas em decorrência da crescente 

impermeabilização da área, o que gera alagamentos em dias de chuva forte. O 

sistema é capaz de drenar estes alagamentos aos poucos, porém eles existem. 

 

 

 

Gráfico 2.1 
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Gráfico 2.2 

O bairro Pioneiro em Barcarena, está localizado próximo à Vila dos 

Cabanos, uma cidade planejada, originada para a demanda de trabalhadores da 

empresa local. Observa-se um planejamento do sistema de drenagem que supre 

a necessidade da população. Contudo com a aproximação da cidade ao rio, o 

trecho que interliga Vilas dos Cabanos à Barcarena está sendo habitado por 

comunidades que sofrem com as cheias da maré e que não participam do 

planejamento do sistema de drenagem por habitarem áreas de invasões. 
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Gráfico 3.1 

 

Gráfico 3.2 

O bairro Guanabara, na cidade de Ananindeua, sofre com o sistema da 

galeria de drenagem precário, por ter tubulações antigas que raramente são 

realizadas manutenções, as bocas de lobo são capazes de captar a água de 
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drenagem, porém o tubo trabalha a seção plena, aumentando o risco de 

alagamento quando ocorre o acumulo de água mais o lixo depositado nas ruas. 

 

 

 

4. CONCLUSÃO  

Conclui-se que o Sistema de drenagem do bairro de Nazaré, bairro da 

Guanabara e bairro Pioneiro são eficientes em projeto, mas a rede geral sofre 

com a falta de manutenções que não são realizadas no período adequado. O raio 

de captação próximo a rede geral torna evidente os alagamentos nas áreas 

adjacentes. O recurso mais viável a ser utilizado é a vistoria constante dos 

pontos que apresentam alagamentos nos períodos de chuvas, e orientar a 

população da importância dos resíduos sólidos lançados de forma inadequada 

na rede de drenagem e alertar que esses resíduos acarretam grandes problemas 

ao sistema de drenagem. A manutenção do sistema de drenagem e a 

conscientização pública precisam der implementadas no local. 

Segundo Garcez e Alvarez (1988, p. 286) a utilização de dados 

meteorológicos para estimar o máximo limite físico de precipitação, 

visando avaliar vazões de enchentes no projeto de obras hidráulicas teve 

origem na década de 1930. 

Em Belém, os sistemas de captação e impermeabilização da bacia já não 

são tão eficientes pelo grande aumento dos níveis pluviométricos nos últimos 

anos. Apesar de manutenções regulares e varrição das vias por ser uma área 

turística da cidade, os alagamentos acontecem, já que o sistema não foi 

projetado para chuvas deste porte atual. Pela importância do local, é melhor 

para apresentação da via que a microdrenagem seja redimensionada para maior 

captação da chuva, considerando que as vazões que vão chegar ao sistema irão 

aumentar com passar dos anos. 



A situação que encontramos no bairro pioneiro é mais complicada por 

se tratar de uma área de invasão que não foi planejada para receber a população 

ali instalada, sendo o melhor a se fazer é realocar esta população em uma 

localidade preparada para moradia, mas se tratando de pessoas, é preciso 

também pensar dos impactos sociais advindo de tal mudança. 
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