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RESUMO 

 

Os dissipadores de energia têm função de amortecer a velocidade das águas pluviais 

que são transportadas pela rede de macrodrenagem. O lançamento inadequado pode 

trazer graves problemas ambientais como adulteração da qualidade da água, 

desencadear processos erosivos no solo e consequentemente o assoreamento do 

corpo hídrico que recebe o volume precipitado. O Córrego Sussuapara é um corpo 

aquático de classe 2, e localiza-se no Plano Diretor Norte na qual recebe treze 

lançamentos de drenagem. O presente trabalho buscou identificar estes pontos, para 

avaliação tanto nos aspectos construtivos quanto a sua eficiência, isto é, verificação 

de impactos ambientais gerados por lançamentos inadequados. Observou-se que 

muitos destes são inacessíveis, e só foi possível identificar menos da metade. Nos 

cinco pontos que foi possível visitar, foram avaliados e constatado que não há 

manutenção nestes dispositivos, consequentemente a eficiência destes está 

comprometida. Constata-se que vegetação no interior da estrutura é um dos 

parâmetros em comum, quando de fato existe dissipador nestes pontos de 

lançamentos. Por fim, ressalta-se ainda que foi realizado medição de vazão do 

Córrego como também levantamento de qualidade da água do corpo hídrico.  

 

Palavras-chave: dissipador de energia, lançamento inadequado, avaliação, 

manutenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Power sinks have the function of damping the speed of rainwater that is carried 

by the macrodrainage network. Inadequate release can cause serious environmental 

problems such as water quality tampering, triggering erosive processes in the soil and 

consequently silting the water body that receives the precipitated volume. The 

Sussuapara Stream is a class 2 aquatic body located on the Northern Master Plan 

where it receives thirteen drainage releases. The present work aimed to identify these 

points, for evaluation in the constructive aspects as well as their efficiency, that is, 

verification of environmental problems generated by inadequate releases. Many of 

these were found to be inaccessible, and it was only possible to identify less than half. 

In the five points that could be visited, were evaluated and found that there is no 

maintenance on these devices, consequently their efficiency is compromised. 

Vegetation within the structure is found to be one of the common parameters, when in 

fact there is a sink at these launch points. 

 

Keywords: power sink, inappropriate release, evaluation, maintenance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A preocupação com o meio ambiente é discutida cotidianamente, que na 

maioria das vezes se volta a situação das florestas pelos crimes de desmatamento de 

Área de Preservação Permanente (APP), que deveríamos nos conscientizar cada vez 

mais pela preservação desta. Muito se fala dos cuidados com esta causa, porém 

pouco se diz sobre crescimento dos centros urbanos de forma não planejada, que 

resulta em sérios impactos ambientais, gerado pela alteração do ambiente natural. 

 As alterações que ocorrem primeiramente na expansão das cidades é o 

desmatamento legal, para implantação de novos empreendimentos de loteamentos, 

na qual poucos realizam a infraestrutura devida e responsável. Segundo Tucci (2008 

p. 107), com a retirada da proteção natural, modifica a cobertura da bacia, na qual fica 

susceptível à produção de sedimentos e também a erosões em períodos chuvosos, 

causado pelo aumento da velocidade do escoamento a montante. 

 Observa-se então a importância da implementação da infraestrutura de 

forma planejada e eficiente, pois sem ela gera impactos de difíceis correções 

principalmente aos corpos hídricos, que recebem toda água pluvial drenada da 

superfície. Tucci (2008) relata ainda que impactos sobre águas urbanas são 

provocadas e ascende diversos problemas como aumento de resíduos sólidos e da 

adulteração da qualidade da água dos corpos hídricos pelo lançamento das águas 

pluviais. 

 Juntando-se fatores como a taxa de impermeabilização do solo, alterações 

do meio natural e o escoamento a montante, resulta em um grande volume com 

velocidade elevada para ser transportado e lançado aos córregos, riachos e rios. No 

Córrego Sussuapara, localizado no município de Palmas – TO, tem-se a princípio 

treze pontos de lançamento das águas pluviais. Sua extensão é de aproximadamente 

4,40 Km, e área de 12,8 Km².  

 Pela preocupação com a quantidade de lançamento que é realizado neste 

corpo hídrico e também com a qualidade que está sendo feita, tornou-se possível 

viabilizar averiguação e avaliar estes pontos. A metodologia que será atribuída neste 

é por meio de checklists, para avaliação da estrutura de dissipação de energia no final 

da rede de drenagem. Também serão coletas amostragens de água em cada ponto 

que se faz o lançamento das águas pluviais a fim de avaliar a qualidade da água. 
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 Com a metodologia aplicada, espera-se bons resultados nos dois aspectos, 

situação estrutural do dissipador de energia e também a qualidade da água. Ressalta-

se sobre o sistema de dissipação de energia, que este tem função principal de 

amortecer a velocidade das águas pluviais e retenção de sólidos. 

 

2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 Sabendo da importância da preservação dos corpos hídricos contra 

processos erosivos, assoreamento do leito do rio e alteração da qualidade da água, 

procura-se realizar um levantamento do atual sistema de dissipação de energia, no 

lançamento final da macrodrenagem. Por meio deste, busca-se identificar “Como é 

realizado a implementação dos projetos e manutenção de dissipadores de energia, 

nos pontos de lançamento da macrodrenagem, como mecanismos de prevenção de 

erosão, assoreamento e alteração da qualidade da água, no Córrego Sussuapara, do 

Município de Palmas – TO?”  

 

3 JUSTIFICATIVA 

 Devido a diversos acidentes e desastres ambientais gerado pelo homem, 

aumenta-se a preocupação da conservação com o meio ambiente e que futuros 

projetos e empreendimento sejam elaborados e executados de forma responsável 

com mestria técnica. Com isso, justifica-se este trabalho pelo fato de que a 

problemática de estudo é pouco explorada, e problemas ambientais graves como 

erosão, assoreamento do leito do rio e alteração da qualidade da água, podem 

manifestar-se com a má execução, dimensionamento e falta de manutenção deste 

sistema. 

 Neste trabalho, procura-se apresentar fatores preponderantes que 

influenciam no funcionamento destes dissipadores de energia, podendo ainda propor 

aperfeiçoamento para futuros projetos que ainda serão desenvolvidos e/ou também 

contribuições para apontar manutenção dos que já estão implantados. 

 Com isso, a prefeitura poderá aprimorar especificações para os próximos 

projetos, nos processos licitatórios, a fim executar obras deste sistema com maior 

eficiência no seu funcionamento e também o fiscalizar. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral 

 Avaliar a situação atual dos dissipadores de energia, nos pontos de 

lançamento da macrodrenagem, no Córrego Sussuapara, localizado no Município de 

Palmas – TO.  

 

4.2 Objetivo Específico 

 
➢ Caracterizar as 13 descargas de drenagem implantada no córrego Sussuapara; 

➢ Identificar degradações ambientais provocadas pela drenagem urbana por 

meio de análise da qualidade da água; 

➢ Propor medidas de melhoria da eficiência dos projetos de dissipadores de 

energia. 

 

5 REVISÃO DE LITERATURA 

5.1 Política de Saneamento Básico no Brasil 

 Sabendo da importância do saneamento básico, desde às esferas locais à 

nacional, busca-se contextualizar de forma breve e objetiva a ordem cronológica dos 

principais pontos em que se houve maior zelo com a saúde pública. Desta forma, visa 

relatar períodos em que se teve maior investimento, programas que houve melhor 

retorno, planos e especialmente quando foi instituída a Lei Nacional do Saneamento 

Básico no Brasil. 

 O início do saneamento se deu por um conjunto de fatores, que além do 

fornecimento de água e tratamento de excretas, se fazia também com intenção do 

controle de epidemias, em meados do século XIX, que pela falta do tratamento ideal 

dos dejetos humanos, doenças como a cólera, febre amarela se tinha, e com a 

medicina urbana ainda em desenvolvimento, a única saída preventiva que havia, era 

o investimento em saneamento. Portanto iniciou a estatização das empresas que 

realizava os tratamentos devidos (COSTA, 1994; LENCE, 2017). 

 Na década de 1930, com o crescimento populacional nas cidades, 

impulsionado pela aceleração industrial, era necessário investimentos em 

infraestrutura. Partindo disso, áreas verdes como morros começaram a ser ocupadas 

de maneira indevida, por aqueles que tiveram suas residências desapropriadas, para 

reformulação paisagística dos centros urbanos, o que ocasionou setorização de um 
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meio urbano perigoso. Prometera àqueles que ali residiam, outro local para se viver, 

porém a realidade é que estas promessas nunca foram cumpridas e a periferia, favelas 

tiveram seu início por meio a esta reformulação (MARICATO, 2000). 

 Com a ampliação dos planos diretores, se fez necessário implementar 

técnicas e instituir novos órgãos para melhor gerir, ofertar serviços eficientes e 

também responsáveis. Segundo Lence (2017), por meio do decreto de nº 24.643, 

instituiu-se o Código das Águas, em 1934 em âmbito nacional pelo governo federal. 

Este fez com que os serviços de fornecimento de água tivessem taxas fixadas, para 

que este serviço então pudesse ser realizado em benefício da população, na qual a 

mesma pudesse arcar com as tarifas do serviço, mesmo que àqueles que não possui 

renda que consiga arcar, o governo federal passa a subsidiar parte do valor. 

 Após o decreto, criou-se a princípio outros serviços nos seguimentos da 

área de saúde pública. O Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) criado em 1942, 

foi um destes, na qual iniciará um importante marco histórico para o saneamento 

básico no Brasil, pois este antecede a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) que se 

tem atualmente. Após sua criação, o SESP com intuito administrativo pela 

funcionalidade eficaz, firmou convênios com municípios, elaborando um modelo 

autárquico municipal de água e esgoto (SILVA, 2000). 

 Instituiu-se o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) em 1971, que 

tinha por objetivo melhorar os investimentos para com o saneamento, trazendo maior 

qualidade de vida à população (SALLES, 2009). A expectativa que se tinha com este 

plano era de melhorar a qualidade de vida da população alcançando suas metas, na 

qual se tratava atender 90% da população para o abastecimento de água, e 60% 

esgotamento sanitário. Pela carência de investimentos para este setor, não alcançou 

suas metas e, portanto, este veio o fim. Um dos motivos pela carência de 

investimentos, se deu por conta de uma crise econômica em meados de 1980, ainda 

no regime militar (LUCENA, 2006). 

 Após o PLANASA não atingir suas metas, em 1990 cria-se Pro-

Saneamento visando em seus objetivos, a promoção da qualidade de vida e erradicar 

condições insalubres, ressaltando a importância do zelo com o meio ambiente 

(OLIVEIRA, 2004; SALLES, 2009). Por meio deste criou-se também o Programa de 

Modernização do Setor de Saneamento (PMSS), na qual dispõe-se em contribuir no 

reordenamento, eficiência e a eficácia dos serviços de saneamento, assim financiar 
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investimentos em expansão e melhorias operacionais nos sistemas de águas e 

esgotos. 

 Com a criação do Ministério das Cidades e das Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental em 2003, possibilitou ao governo maior foco de investimento 

em saneamento, desenvolvendo estruturação institucional para gerir e suprir as 

necessidades que a população anseia. No período de 2004 a 2009, conforme a Figura 

1, teve maiores investimentos para o saneamento básico via Caixa Econômica 

Federal e BNDES, na qual (BORJA, 2014 p.440) relata este marco da seguinte forma: 

Nesse período foram contratados com recursos do FGTS cerca de R$ 15 
bilhões, tendo sido desembolsados R$ 6,1 bilhões. O BNDES, com recursos 
do FAT, contratou cerca de R$ 11,9 bilhões e desembolsou apenas R$ 4,4 
bilhões (...). As ações de drenagem de águas pluviais e manejo de resíduos 
sólidos receberam a menor parcela dos recursos, respectivamente, R$ 2,03 
bilhões (13%) e R$ 136 milhões (0,86%) (...). 

 
Figura 1 - Valores contratados com recursos do FGTS. Saneamento para todos, 

2004-2009 

 
Fonte: Brasil, (2010) apud Borja (2011). 

 
 Ainda, segundo Borja (2014), nota-se que investimento em drenagem 

urbana necessita ser ampliado, pois apesar deste período de maior expansão dos 

investimentos, a drenagem urbana teve o menor recurso R$ 2,03 bilhões em caixa 

para execução de projetos e manejo das águas pluviais, do que outros serviços como 

o esgotamento sanitário, com R$ 7,45 bilhões. 

 No decorrer dos anos, através de diversas discussões chegou-se ao 

consenso de que o Brasil necessitava de uma política específica para o saneamento. 

A Política Nacional de Saneamento teve início através da Lei Federal nº 11.445 (lei do 

saneamento), instituída em 5 de janeiro de 2007, na qual estabelece diretrizes 
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nacionais para o saneamento básico e para política federal de saneamento básico. 

Em seu art. 52 a lei atribui ao Governo Federal, sob a coordenação do Ministério das 

Cidades, a responsabilidade pela elaboração do Plano Nacional de Saneamento 

Básico (Plansab), na qual é o principal instrumento da política pública de saneamento 

básico (BRASIL, 2007). 

 A lei do saneamento define  saneamento básico como conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e 

manejo das águas pluviais urbanas (BRASIL, 2007). 

 

5.2 Drenagem urbana no Brasil 

 Na visão de muitos engenheiros civis no Brasil, a forma de drenagem mais 

eficiente é a realização de obras de canalização, que por sua vez gera o problema da 

velocidade a jusante. Estas obras resultam com aumento da velocidade do 

escoamento, transferindo possíveis inundações do meio urbano aos corpos hídricos, 

na qual ocorre porque a canalização é linear, não possui barreiras naturais que a faça 

perder energia (CANHOLI, 2014). 

 As inundações são problemas decorrentes a diversos fatores como 

subdimensionamento das redes de drenagem, elevadas taxas de impermeabilização 

do solo, obstrução do fluxo de escoamento gerado por resíduos nas galerias, falta de 

manutenções e principalmente são ocasionadas pelas grandes chuvas em um curto 

intervalo de tempo, gerando grande volume a ser escoado na qual sobrecarrega os 

rios. 

 Dito isto, observa-se que para uma drenagem urbana eficiente, é 

imprescindível realizar projeções populacionais das cidades, consequentemente 

taxas de impermeabilização do solo e as mudanças do clico hidrológico. Buscando 

também formas complementares à canalização, implantando medidas sustentáveis de 

retenção e infiltração das águas pluviais e não somente escoar, pois este transfere a 

problemática a jusante, gerando impactos no meio ambiente urbano como possíveis 

processos erosivos e assoreamentos de córregos, riachos e rios pelo lançamento 

inadequado das águas pluviais transportado pela macrodrenagem, após captado pela 

microdrenagem (PACHECO; FINOTTI, 2013). 
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 A drenagem compensatória é baseada em restituição do comportamento 

natural da bacia, buscando a recuperação das funções perdidas no processo de 

urbanização. Um dos componentes mais utilizados na drenagem compensatória é a 

infiltração. Portanto a implementação desta consiste com em escoar menos e 

aumentar a infiltração e retenção da água no solo, seja pela utilização de pavimentos 

permeáveis, trincheiras de infiltração, jardins de chuvas. Ambos com a mesma 

intenção de fazer com que gota d’água precipitada consiga infiltrar no local que incide. 

Hoje a visão de drenagem sustentável se dá pela forma supracitada, e deve se buscar 

implementar como forma de mitigar transtornos no meio urbano e a mobilidade urbana 

(PACHECO; FINOTTI, 2013). 

5.2.1 Microdrenagem e Macrodrenagem 

 Com o crescimento das cidades, a necessidade de rever os sistemas 

drenantes se faz importante para viabilizar ampliação destes. Com o aumento 

demográfico populacional, traz a problemática do aumento da taxa de 

impermeabilização do solo, podendo gerar desconfortos à mobilidade urbana como 

inundações por subdimensionamento ou falta de manutenção das redes de drenagens 

(concomitantemente aumentando da velocidade nos condutos), na qual se tem visto 

bastante através de noticiários.   

 Segundo Murata (1999), define-se microdrenagem “pelo sistema de 

condutos pluviais a nível do loteamento ou de rede primária urbana”. 

 Alguns componentes da microdrenagem estão ilustrados pela Figura 2. 

Estes são responsáveis para o escoamento adequado, conforme Kamura (2015) 

afirma: 

Compõem o sistema de microdrenagem as vias, as sarjetas, o meio-fio, as 
bocas de lobo, os tubos e conexões, os poços de visita e os condutos 
forçados. Existem algumas soluções alternativas visando a redução dos 
impactos da urbanização sobre o comportamento hidrológico das bacias que 
são os reservatórios domiciliares de águas pluviais, as trincheiras de 
infiltração, os valos de armazenamento, o armazenamento em coberturas, o 
armazenamento e a infiltração em áreas de estacionamento, entre outras, 
que são igualmente parte do sistema de microdrenagem. (KAMURA,2015) 
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Figura 2 – Componentes da Microdrenagem   

   
(a) Meio-Fio com Sarjeta                        (b) Boca-de-lobo dupla   

 

 
(c) Poço de Visita (PV) 

Fonte: Próprio autor 
 

 A macrodrenagem tem função de realizar a destinação final das águas 

pluviais coletadas pela microdrenagem. A Figura 3 ilustra como é a disposição destes 

sistemas drenantes, por meio de um corte na seção de pavimento urbano. Além do 

transporte pelos condutos de manilhas de concreto na macrodrenagem, define-se este 

como conjunto de galerias pluviais que constituem grandes troncos coletores de águas 

de chuva nas áreas urbanas, na qual o lançamento final é desaguado na rede natural 

(córregos, riachos e rios), após amortecido a velocidade pela estrutura de dissipação 

de energia no final da rede da macrodrenagem (KNAPIK, 2016). 

Figura 3 - Tubos e conexões entre a micro e macrodrenagem 

 
Fonte: Adaptado de Sousa (2017). 
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5.2.1.1 Medidas de Controle Estruturais e Não Estruturais 

 A drenagem urbana é composta pelo sistema de micro e macrodrenagem, 

que nada mais são uma das medidas estruturais, pois se trata de obras de engenharia. 

Medidas não estruturais são caracterizadas por zoneamento, sistemas de alerta e 

seguros (DECINA, 2017). 

 As medidas estruturais podem ser classificadas em intensivas e extensivas, 

incorporando obras de engenharia com intento de atuar na drenagem das águas 

pluviais. Intensivas discerne pela finalidade das obras, como canalização do fluxo da 

água, modificação do curso natural do corpo hídrico, retardação do fluxo da água. 

Medidas estruturais extensivas caracterizam-se pelo controle de erosão, reposição da 

vegetação. Atuações estas secundárias, mas não menos importante (CANHOLI, 

2014).  

 Já as medidas não estruturantes, se detêm a orientações e instruções no 

que tange à ocupação de terrenos. Controle de poluição, erosão e resíduos através 

de educação socioambiental, medidas de regulamentem a utilização territorial, 

sistemas de alerta e prevenção de enchentes - estes são os seguimentos das medidas 

não estruturais (MARTINS, 2012). 

 O quadro 1 a seguir, simplifica as definições referenciado: 

Quadro 1 - Medidas Estruturais e Não-estruturais 

M
e

d
id

a
s
 

Estruturais 

Ampliação, modificação, retificação, revestimento, canalização 
dos cursos d’água naturais ou execução de galerias; 

Armazenamento ou desvio das águas a montante da região sujeita 
a inundações; 

Diques, muros e floodwalls; 

Alterações em pontes e travessias; 

Bacias de retenção, detenção e amortecimento; 

Bacias de sedimentação, retenção de detritos e lixo; 

Repermeabilização e permeabilização artificial do solo; 

Relocação e demolição de estruturas. 

Não-

Estruturais 

Reserva de área para lazer e atividades compatíveis para os 
espaços abertos, margens e entorno de lagos e rios; 

Controle do uso do solo fora da área de inundação; 

Securitização da área de risco de inundação; 

Sistema de Previsão, antecipação e alerta; 

Tratamento das populações em encostas e áreas baixas; 

Programa de manutenção e inspeção do sistema de drenagem; 

Programa de ação emergencial; 

Institucionalização da drenagem urbana como serviço do estado. 
Fonte: Martins (2012). 
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Segundo (Decina, 2017 p. 216), associação entre as medidas estruturais e não 

estruturais “(...) indica um aspecto interessante no contexto do controle de 

inundações, que mostra a importância de se analisar a combinação de medidas de 

diferentes naturezas”. Ou seja, é importante viabilizar futuras obras conciliando estas 

medidas. 

 

5.3 Ciclo hidrológico 

 Segundo (Carvalho; Silva, 2006, p. 11), ciclo hidrológico pode ser definido 

como “fenômeno global de circulação fechada da água entre a superfície terrestre e a 

atmosfera, impulsionado fundamentalmente pela energia solar associada à gravidade 

e à rotação terrestre”. 

 No portal do Ministério do Meio Ambiente aborda o tema definindo-o como 

“o movimento contínuo da água presente nos oceanos, continentes (superfície, solo e 

rocha) e na atmosfera”. 

 Como o ciclo hidrológico é contínuo, não se tem um “começo” muito menos 

um “fim”. Por questões de melhor didática, apresenta-o iniciando a descrição através 

do sol, que por sua vez fornece energia sobre o planeta, promovendo aquecimento na 

qual gera a evaporação de uma porção da água presente na superfície dos rios, lagos, 

oceanos, das florestas como também dos corpos de pessoas e animais 

(evapotranspiração) (PINTO, 2008; MARTINS, 2008). 

 A evaporação consiste na formação das nuvens, que só ocorre pelo fato de 

que neste processo, o ar úmido é menos denso que o ar seco, fazendo-o subir para 

atmosfera, levando consigo moléculas de água. Assim, formam gotículas, que quando 

agrupadas, formam as nuvens. 

 As nuvens quando carregadas demais, inicia-se o processo da 

precipitação. Dependendo das condições climáticas, podem precipitar em cristais 

(neve), pedras de gelo (granizo) ou também como gotas de chuvas. Nesta etapa, a 

chuva incide sobre o mar, e também sobre a terra (Ayoade, 2010). As que caem sobre 

esta, parte é absorvida pelas raízes das plantas, já a outra percola, infiltrando no lençol 

freático, como também abastece os aquíferos subterrâneos (BIGARELLA e SUGUIO, 

1990). 

 Quando esta precipitação decai nos centros urbanos, a infiltração não 

ocorre como em solos permeáveis e naturais, pelo fato de se ter elevadas taxas de 



 

24 
 

impermeabilização do solo, gerada pela pavimentação para se ter mobilidade urbana. 

Com isso, pode trazer diversas problemáticas no escoamento superficial quando o 

sistema de drenagem não é eficiente. Muitas vezes tem-se transtornos como 

inundações, por diversos fatores, seja pela falta de manutenção e limpeza das redes 

drenantes, ou subdimensionamento do sistema. Portanto após explanação deste 

tópico, a Figura 4 simplifica todo o processo do ciclo hidrológico com um esquema 

cíclico 

Figura 4 - Ciclo Hidrológico 

 
Fonte: Boff (2014). 

 

5.3.1 Alterações do ciclo hidrológico em meio urbano 

 A ação do homem no meio ambiente provoca, de forma direta ou indireta, 

adulterações. Segundo Guerra e Mendonça (2010), modificações no meio ambiente 

altera o ciclo hidrológico, como também nas características naturais da drenagem. 

 O processo de urbanização sem planejamento, gerou diversas 

complicações no que tange às águas urbanas. A ação do homem neste meio, gera 

grandes alterações que modifica drasticamente o ciclo hidrológico e trazem grandes 

impactos ao ambiente. Os principais fatores causadores desta alteração são (TUCCI, 

2003, p. 12): 

• Impermeabilização do solo; 

• Remoção da vegetação; 

• Alterações morfológicas na topografia; 
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• Obras de engenharia nos canais fluviais; 

• Deposição irregular de resíduos. 

 Estes fatores desencadeiam agravamento dos processos de assoreamento 

de rios urbanos, aumento do volume e frequência de enchentes, processos erosivos, 

e outros processos quando associado a estes fatores, resultam em degradações 

ambientais acentuadas. 

 

5.4 Medidas de Controle na Fonte como Mecanismo de Sustentabilidade na 

Bacia De Drenagem 

 Conforme abordou-se sobre a drenagem urbana no brasil, o conceito que 

se busca difundir sobre a mesma é que ela se torne cada vez mais sustentável. 

Segundo Martins (2006), as medidas de controle na fonte têm como principal função 

“o aumento de áreas para infiltração, percolação e armazenamento temporário em 

reservatórios”. A classificação dos dispositivos de contenção na fonte se dá pela 

Tabela 1. 

Tabela 1 - Classificação dos dispositivos de contenção na fonte 

Tipo Função 

Disposição no local 

Infiltração 

Percolação 

Pavimentos porosos 

Controle de entrada 

Armazenamento (Coberturas e Telhados) 

Áreas de estacionamento 

Áreas industriais 

Detenção in situ Armazenamento após coleta de pequenas áreas 

Fonte: Adaptado de Martins (2006). 

 Dispositivos que possui disposição no local, conforme ilustrado pela Figura 

5, visa facilitar a infiltração e a percolação das águas pluviais no solo. A eficiência dos 

dispositivos está relacionada às características do solo, com sua permeabilidade. 

Através do efeito da capilaridade, há uma grande vantagem por se utilizar esta medida 

pois possibilita que a água retida retorne aos aquíferos. Utiliza-se trincheiras, bacias 

de infiltração e pavimentos porosos para retenção de grandes volumes de água, 

permitindo que toda ela se infiltre no solo (MARTINS, 2006). 
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Figura 5 - Disposição no local 

    
(a) Trincheira de infiltração                         (b) Poço de infiltração 

 

     
      (c) Pavimento poroso 

Fonte: Adaptado de Tassi et al (2016) 
 

 Os dispositivos de controle de entrada têm finalidade de destinar a 

precipitação a outro meio ou sistema da rede de drenagem. Uma das possíveis opções 

para este controle são telhados por meio de calhas, estacionamentos, etc. A Figura 6 

abaixo retorna exemplos desta tipologia de medidas de controle na fonte. 

Figura 6 - Controle de entrada 

       
(a) Controle de entrada nos telhados                   (b) Estacionamento pavimento permeável 

Fonte: Adaptado de Tassi et al (2016) 
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Os dispositivos de detenção in situ, tem objetivo de armazenagem da precipitação em 

reservatório, ilustrado conforme Figura 7. 

Figura 7 - Detenção In situ 

 
Fonte: Adaptado de Tassi et al (2016) 

 Estas medidas de controle na fonte surgem como forma de mitigar impactos 

à mobilidade urbana, como os pontos de alagamentos e degradação dos corpos 

hídricos, que é causado pelo lançamento ineficiente do grande volume escoado pelas 

redes de micro e macrodrenagem. Nota-se que a implantação destas medidas, 

juntamente com as estruturais e não estruturais, o sistema de drenagem se tornaria 

mais eficaz, pelo fato de que grandes volumes retidos nos dispositivos descritos acima 

não seria captado pelas bocas de lobo. Teríamos então um volume menor a ser 

transportado pela micro e macrodrenagem, e consequentemente o lançamento aos 

córregos, riachos e rios poderia ser mais eficaz. 

 

6 METODOLOGIA 

 Para este trabalho, a metodologia adotada foi dividida em duas etapas. A 

primeira consistiu na realização de levantamentos bibliográficos, contemplado em 

revistas, normas técnicas, documentos, dissertações, teses, artigos, periódicos e 

publicações. 

 Na segunda, foi realizado um levantamento qualitativo e quantitativo dos 

dissipadores de energia em estudo, contido na bacia hidrográfica do Córrego 

Sussuapara, realizando análise dos projetos elaborados com a sua execução. Dessa 

forma, buscou-se conhecer atual situação do lançamento da macrodrenagem no 

corpo hídrico em questão e também avaliar os aspectos construtivos e ambientais dos 

dissipadores. 

 Foram ainda realizados estudos através de ensaios físico-químicos e 

microbiológicos para averiguação da qualidade da água, buscando identificar 
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possíveis lançamentos de esgotos clandestinos, dentre outros aspectos que alteram 

a qualidade da água como ausência de cobertura vegetal, na qual os resultados 

obtidos serão apresentados por meios de Figuras, quadros, Tabelas. 

 

6.1 Área de estudo: Bacia Hidrográfica do Córrego Sussuapara  

 De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de 

Palmas, a Bacia Hidrográfica do Córrego Sussuapara tem 12,8 km² e seu curso 

principal 4,4 km, que por sua vez este localiza-se em meio urbano, onde suas 

principais nascentes se situa no Plano Diretor Norte. 

 As quadras da região que circunda o córrego, encontram-se com elevadas 

densidades e taxas de impermeabilizações, e alto crescimento populacional. Segundo 

Tucci et al (1995), com o aumento da impermeabilização do solo, o volume a ser 

drenado aumenta a velocidade a ser conduzida pelas redes de drenagem pluviais 

(TUCCI et al, 1995). 

 No PMSB do Município relata a situação do Córrego encontrada no ano de 

2014: 

(...) Hoje, em decorrência de descargas de água pluvial da zona urbana, junto 
à sua nascente, encontra-se bastante assoreado. (PMSB Palmas Vol. III, 
2014) 
 

 Além do Córrego Sussuapara nota-se em outros corpos hídricos com 

pontos de ocorrência de processos erosivos e assoreamento, ocasionado pelos 

pontos de lançamento inadequado da macrodrenagem, agravado mais ainda os 

aspectos qualitativos e quantitativos da água durante chuvas intensas. 

 

6.2 Caracterização dos projetos de dissipador de energia 

 Segundo a norma DNIT 022/2004 do Departo Nacional de Infraestrutura de 

Transporte (DNIT), define-se dissipador de energia como: 

(...) dispositivo que visa promover a redução da velocidade de escoamento 
nas estradas, saídas ou mesmo ao longo da própria canalização de modo a 
reduzir os riscos dos efeitos de erosão nos próprios dispositivos ou nas áreas 
adjacentes (DNIT 022/2004 p.2). 

 Dentre diversos tipos de dissipadores, a norma recomenda quatro 

tipologias destes para serem empregadas na drenagem, na qual para cada projeto 

deve ser adotado em função das descargas a serem dissipadas e das condições de 

desague.  As tipologias destes dissipadores são ilustradas pelas Figuras 8, 9, 10, 11 

abaixo. 
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Figura 8 - Dissipadores de concreto com berço contínuo de pedra argamassada 

 
Fonte: Blog: Júlio Cesar consultor ambiental (2010) apud (Valente, 2013). 

 

Figura 9 - Dissipador de concreto com caixa de pedra argamassada 

 
Fonte: Álbum De Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem. (DNIT 2018). 

 

Figura 10 - Dissipador de concreto monolítico com dentes de concreto 

 
Fonte: Álbum De Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem. (DNIT 2018). 
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Figura 11 - Dissipadores de concreto monolítico em degraus 

 
Fonte: Paiva (2016). 

 

6.2.1 Levantamento de informações do projeto 

 Por meio de um ofício, solicitou-se informações à Secretaria Municipal de 

Infraestrutura (SEINF) para levantamento dos projetos de dissipadores de energia no 

Córrego Sussuapara.  

 Com relação aos projetos, a Secretaria informou que devido a uma pane 

no servidor, foram perdidos muitos destes dados. Para tanto, estão buscando realizar 

As Built (expressão inglesa que significa “como construído”) para se ter todos os 

projetos a disposição da sociedade. A elaboração do As Built é normatizada pela NBR 

14645-1 e consiste no levantamento de todas as medidas existentes nas edificações, 

transformando as informações aferidas em um desenho técnico que irá representar a 

atual situação de dados. 

6.2.2 Coleta das coordenadas geográficas do dissipador de energia 

 De acordo com o cadastro da drenagem executada, foram identificados 

treze pontos de lançamentos das águas pluviais no corpo hídrico em questão. Estes 

foram enumerados na direção leste a oeste, iniciando em sua nascente. Partindo 

disto, na etapa de vistoria foi corrigido algumas inconsistências, no que se diz respeito 

à localização e coordenadas dos dissipadores de energia dos pontos L-2 e L-3 ( Figura 

12, Tabela 2). 
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Figura 12 - Localização dos dissipadores de energia 

 
Fonte: Google Earth Pro (2018). 

 
Tabela 2 - Coordenadas dos dissipadores de energia 

Pontos 
Coordenadas 

S - Latitude W - Longitude 

L-1 10º10’24,70” 48°18'49.19" 

L-2 10°10'32,80" 48°19'09,80" 

L-3 10°10'28,20" 48°19'12,10" 

L-4 10°10'32.39" 48°19'24.15" 

L-5 10°10'32.65" 48°19'30.66" 

L-6 10°10'29.33" 48°19'47.85" 

L-7 10°10'27.71" 48°19'51.30" 

L-8 10°10'26.59" 48°20'01.53" 

L-9 10°10'24.97" 48°20'03.83" 

L-10 10°10'21.49" 48°20'32.36" 

L-11 10°10'27.02" 48°20'34.54" 

L-12 10°10'19.34" 48°20'42.00" 

L-13 10°10'17.31" 48°20'53.36" 

Fonte: Adaptado SEINF (2019). 
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6.2.3 Realização de vistoria de campo  

 Com as coordenadas dos dissipadores identificadas pelo cadastramento da 

drenagem, foi efetuado vistorias de campo para localizá-los e avaliá-los. Em todas 

vistorias de campo, além de realizar o levantamento dos aspectos construtivos para 

avaliação, foram coletas cinco amostras de água em pontos estratégicos no Córrego 

para análise em laboratório, afim de identificar alterações da qualidade da água. 

6.2.3.1 Conformidades dos dissipadores 

 Este item contém as primícias para avaliação da eficácia dos dissipadores, 

elencando características que foram analisadas através de checklist, abordando os 

seguintes aspectos: 

➢ Conformidade da estrutura  

✓ Inexistência; 

✓ Má conservação (ausência de manutenção); 

✓ Carreamento de materiais que compõem a estrutura; 

✓ Identificação possíveis intervenções, bem ou não sucedidas. 

➢ Presença de degradação ambiental 

✓ Processos erosivos; 

✓ Processos de assoreamento e afundamento do leito do córrego; 

✓ Presença de resíduos sólidos; 

✓ Alteração da qualidade da água. 

 Os checklists permaneceram como proposto, pois a situação dos 

dissipadores encontrados se enquadrava neste. A estrutura dos checklists e os 

resultados deste consta no ANEXO A.  

 
6.2.3.2 Parâmetros de qualidade da água 

➢ Qualidade da água 

✓ Turbidez; 

✓ Sólidos totais; 

✓ Sólidos fixos; 

✓ Sólidos volátil; 

✓ pH; 

✓ Temperatura; 

✓ Condutividade; 

✓ Coliformes totais 
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✓ E. Coli 

 Os pontos da coleta das amostras foram mapeados juntamente com suas 

coordenadas, e após colhido amostragens, foi transportada ao Laboratório de 

Saneamento do IFTO Campus Palmas para ensaios físico-químicos e 

microbiológicos, avaliando a qualidade da água existente no córrego em estudo. Foi 

utilizado frascos de vidro com capacidade de 1 Litro (Figura 13), devidamente 

esterilizados. As determinações analíticas seguiram as recomendações de APHA 

2012 (AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION - Associação Americana de 

Saúde Pública). 

Figura 13 - Frascos para coleta 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

6.2.3.3 Medição de Vazão 

 A medição de vazão foi realizada com auxílio de Micromolinete, na qual os 

procedimentos metodológicos constam no ANEXO C. 

 Por último, foi calculada a carga de sólidos. A partir dos dados de vazão e 

parâmetros da qualidade da água foi calculado a carga de sólidos totais que aportam 

o corpo hídrico diariamente nos pontos de lançamentos de macrodrenagem. Para 

tanto, utilizou a equação:  

𝐶 =  
𝑄∗𝑡∗86400

106                                          Equação 1 

Onde: 

• C: Carga de sólidos [kg/dia] 

• Q: Vazão [m³/s] 

• t: Concentração dos sólidos totais [mg/L] 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 As visitas em campo foram realizadas em julho, buscando identificar os 

dissipadores de energia nos pontos de lançamentos, partindo do ponto L-1 no qual 

está localizado próximo à nascente. Entretanto, não possível acessar todos os pontos, 

o que impediu a verificação das condições estruturais e ambientais no local. A 

vegetação do entorno do Córrego Sussuapara é muito densa limitando as condições 

mínimas de acessibilidade e segurança para realização deste trabalho.  

 

7.1 Caracterização dos Dissipadores Encontrados 

 Dos treze pontos listados na Tabela 4, foram encontrados somente cinco. 

Os demais que não foram identificados devido à dificuldade de acesso. A Tabela 5 

discrimina cada um. A caracterização dos pontos foi realizada individualmente, 

partindo da avaliação feita através dos checklists em anexo. 

 

Tabela 3 - Relação dos dissipadores encontrados e não encontrados 

Pontos 
Situação 

Observação 
Encontrado Não-encontrado 

L-1  X Inacessível (vegetação) 

L-2 X  - 

L-3 X  - 

L-4 X  - 

L-5 X  - 

L-6  X Inacessível (vegetação/topografia) 

L-7  X Inacessível (vegetação/topografia) 

L-8 X  - 

L-9  X Inacessível (vegetação/topografia) 

L-10  X Inacessível (vegetação/topografia) 

L-11  X Inacessível (vegetação/topografia) 

L-12  X Inacessível (vegetação/topografia) 

L-13  X Inacessível (vegetação/topografia) 

Fonte: Próprio autor 

 

7.1.1 Ponto L-2 

 No ponto L-2 notou-se que não havia estrutura para dissipação de energia 

e no que tange ao acesso, o terreno que circunda havia sido limpo restando apenas 

poucos metros do lançamento da drenagem. Na Figura 14.a, 14.b e 14.c é possível 
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identificar, respectivamente, a presença de resíduos sólidos urbanos (RSU), 

processos erosivos no solo e pedras de mão. Possivelmente estas pedras deveriam 

compor alguma estrutura antiga de dissipação que deveria existir no local, ou compor 

uma escada de pedras. O mesmo não apresenta indícios de intervenções e dista 

aproximadamente 270 metros da rotatória entre as quadras 108 Norte e 106 Norte, da 

Av. LO 4, e 20 metros do corpo hídrico. 

Figura 14 - Ponto L-2 

       
             (a) Resíduo Sólido - Sacola                                                     (b) Processo Erosivo 

 
(c) Pedras de Mão 

Fonte: Próprio autor 
 

7.1.2 Ponto L-3 

 Neste lançamento, o acesso ao dissipador é relativamente pior em se 

comparado ao ponto L-2, pois dista entorno de 271 metros da rotatória entre as 

quadras 404 Norte e 406 Norte, da Av. LO 12, e todo percurso há presença de mato 

alto, porém possui uma estreita trilha que dá acesso à estrutura em estudo. O 

dissipador é construído em gabião, em conjunto de pedras argamassadas no final do 

mesmo, conforme ilustra nas Figuras 15.a, 15.g. A estrutura encontra-se em péssimas 
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condições em termos de funcionalidade, a uma distância de, aproximadamente, 50 

metros do corpo hídrico. Além disso, há carreamento de material sólido (Figuras 15.b, 

c, d, e), o que compromete a eficiência do sistema. Também se constata que há 

processos erosivos (Figura 15.f), o que acarreta no transporte de terra ao leito do 

Córrego. Nota-se presença de vegetação densa no interior do dissipador (Figura 

15.a), incluindo árvores de pequeno porte e por fim resíduos sólidos carreados e 

aprisionados nas telas do gabião.  

 

Figura 15 - Ponto L-3 

     
   (a) Vista da cabeceira do dissipador                                               (b) Carreamento de material 

 

 

       
                        (c) Carreamento de material (11cm)                          (d)  Carreamento de material   
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                (e) Carreamento de material                                                   (f)  Processo erosivo 
 

 
(g)  Pedra Argamassada 

Fonte: Próprio autor 
 

7.1.3 Ponto L-4 

 Neste ponto de lançamento da drenagem foi identificado e constatado que 

a situação deste é pior, com relação ao anterior L-3. O mesmo possui alguns aspectos 

semelhantes aos demais como carreamento de material que compõe a estrutura, 

vegetação no interior do dissipador (árvores de médio porte) e também resíduos 

sólidos (Figura 16.a). O dissipador é construído em gabião, contendo dois degraus na 

parte da estrutura que já está comprometida. A tela, é responsável pela contenção 

das pedras de mão, está danificada conforme a Figura 16.b. Portanto não há indícios 

de manutenção. O dispositivo de dissipação dista aproximadamente 100 metros do 

centro da rotatória que liga Av. LO 8 com Av. NS 04, e 40 metros do corpo hídrico. 

Apesar de parte da estrutura estar comprometida e obstruída por árvores em seu 

interior, não constata sinal de processos erosivos.      
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Figura 16 - Ponto L-4 

                  
             (a) Carreamento de material/Resíduos Sólidos                            (b) Tela danificada 

 

   
  (c) Vegetação no interior na estrutura                                    (d) Vista posterior ao lançamento 

Fonte: Próprio autor 

  

7.1.4 Ponto L-5 

 No ponto L-5, próximo ao Parque dos Povos Indígenas, constatou-se o 

lançamento tanto de macrodrenagem quanto de microdrenagem. Notou-se que foi 

construído um muro com blocos de piso intertravado, possivelmente buscando 

separar os lançamentos, porém parte dessa estrutura já veio a colapso (Figura 17.a,  

17.b) pois o material utilizado é incompatível a especificidade do material que deveria 

ser implementado. Comumente utiliza-se muros de arrimo. Aparentemente o que pode 

constatar é que neste ponto de lançamento não possui dissipador de energia, apenas 

uma bacia de detenção em condições precárias (Figura 17.c). O ponto de lançamento 
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dista aproximadamente 130 metros da rotatória entre as quadras 104 norte e 106 

norte, na Av. LO 4, e 7 metros do corpo hídrico.  

Figura 17 - Ponto L-5 

 
(a) Colapso do muro 

 

 
(b) Colapso do muro 

 

 
(c) “Bacia de detenção” 
Fonte: Próprio autor 
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7.1.5 Ponto L-8 

 Neste lançamento, observou-se que há dissipador de energia, porém não 

foi possível caracterizá-lo quanto a sua tipologia e avaliá-lo em todos os parâmetros 

elencados no checklist devido a presença de vegetação contida no interior na 

estrutura. Evidentemente é possível constatar que neste lançamento também não tem 

sido realizado manutenção. No que se diz respeito aos resíduos sólidos urbanos é 

possível identificá-los nas Figuras 18.a e 18.b. 

Figura 18 - Ponto L-8 

      
                             (a) Vegetação no interior na estrutura                                        (b) Resíduos sólidos 

Fonte: Próprio autor 
 
 

7.2 Medição de Vazão e Qualidade de Água 

 As medições das vazões foram realizadas nos pontos de coleta de água 

para análise da qualidade, correspondentes aos pontos da P-1 e P-4 (Figura 19 e 

Tabela 4). As vazões foram calculadas a partir do levantamento das áreas molhadas 

e da velocidade da água na seção, utilizando Micromolinete Hidrométrico Global 

Water, modelo FP-211, conforme ilustrado na Figura 20. 

Figura 19 – Pontos das coletas realizadas 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 20 – Medição de vazão 

 
Fonte: Próprio autor 

 
Tabela 4 - Coordenadas dos pontos de coleta de água 

Pontos 
Coordenadas 

S - Latitude W - Longitude 

P-1 10º10’32,4” 48°19'28,7"  

P-2 10°10'29,0" 48°19'48,1" 

P-3 10°10'24,2" 48°20'03,1" 

P-4 10°10'23,7" 48°20'30,0" 

P-5 10°10'19,2" 48°21'04.2" 

Fonte: Próprio autor 
 

 Os resultados das medições de vazão mostram um volume de 0,29 m³/s no 

ponto P-1 e 0,14 m³/s no ponto P-4, respectivamente. Destaca-se nestes resultados a 

redução do volume de 53,08% no ponto P-4 em relação ao ponto à montante, o que 

pode ser explicado pela presença de uma captação de água próximo ao lançamento 

L-8, na avenida Teotônio Segurado. 

 Os procedimentos metodológicos da medição de vazão, coleta de água e 

dos ensaios realizados em laboratório encontram-se descritos em anexos. Os 

resultados das análises de água foram confrontados com a Resolução CONAMA 

357/2005, conforme mostra a Tabela 5, não apresentando discordância com os 

parâmetros da norma em referência para um corpo aquático de classe 2. 
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Tabela 5 - Resultado dos ensaios de qualidade da água 

Parâmetros 
Pontos de coleta  Resolução CONAMA 

357/2005 P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 

Temperatura 
(ºC) 

24,3 23,5 23,5 22,5 24,7 - 

pH (-) 6,63 6,02 6,95 6,96 7,09 6 a 9 
Condutividade 

(µS/cm) 
14,61 17,27 15,75 14,90 17,49 - 

Turbidez (µT) 2,16 1,68 1,32 1,48 2,20 Até 100 
Sólidos Totais 

(mg/L)  
180 194 170 200 213 - 

Sólidos Fixos 
(µT) 

120 135 96 120 136 - 

Sólidos Volátil 
(µ/L)  

60 59 74 80 77 - 

Coliformes 
Totais 

(UFC/100ml) 
>2419 - - >2419 - - 

E. coli 
(UFC/100ml) 

547,5 - - 90,8 - 1000 

Fonte: Próprio autor 
 

 Parâmetros como pH, turbidez e E. coli se mantém de acordo com os 

valores esperados com relação a norma referenciada, resolução do CONAMA 357, 

entretanto a alcalinidade do ponto P-2 encontra-se em valores mínimos.    

 As análises de qualidade da água foram associadas às medições de 

vazões e possibilitaram o cálculo da carga de sólidos que aportam o corpo hídrico, 

através da Equação 1 (Tabela 6). 

Tabela 6 - Carga de sólidos 

 Pontos de coleta 

Parâmetro P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 

Carga de 
Sólidos 
(Kg/dia) 

4512,41 4863,38 4262,72 5013,79 5339,69 

Fonte: Próprio autor 
 

 Importante ressaltar de que a carga de sólidos totais está relacionada com 

os sólidos dissolvidos (sódio, ferro, carbonato, bicarbonato, magnésio, matéria 

orgânica e areia). 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A primeira constatação que se pode fazer em relação aos dissipadores de 

energia do Córrego Sussuapara, é que além da dificuldade de acesso não há 

realização de manutenções nestes emissários, o que pode desencadear uma série de 

impactos ambientais comprometendo os aspectos qualitativos e quantitativos dos 

corpos hídricos urbanos.  

 Ademais, destaca-se o descaso na implementação dos aspectos 

estruturais e construtivos dos dissipadores de energia bem como a locação 

inadequada da microdrenagem que, em vários pontos, encontra-se ao lado da saída 

da macrodrenagem, ou seja, há lançamento direto de microdrenagem ao corpo 

hídrico. Neste caso, a locação da microdrenagem deviria estar ligada na rede de 

macrodrenagem. A inobservância dos aspectos construtivos dos dissipadores de 

energia pode, com o tempo, influenciar no volume de água do manancial, além de 

provocar o assoreamento do leito natural e o comprometimento da qualidade da água. 

 Por último, nota-se que os dissipadores de energia em gabião são menos 

onerosos, porém apresentam baixa resistência quando solicitado em grandes 

volumes, sofrem carreamento dos materiais, o que pode comprometer a estrutura, 

quando não se realiza manutenção após o período chuvoso. 
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ANEXO A - CHECKLIST 

 

L-1: 

Conformidade da Estrutura Sim Não Observação 

Inexistência - - - 

Má conservação (ausência de manutenção) - - - 

Carreamento de materiais que compõem a estrutura - - - 

Identificação possíveis intervenções, bem ou não 
sucedidas 

- - - 

 

 

Anotações:

Impactos ambientais Sim Não Observação 

Processos erosivos - - - 

Processos de assoreamento do leito do córrego - - - 

Presença de resíduos sólidos - - - 

Alteração da qualidade da água  - - - 

• Lançamento não identificado por motivo de acessibilidade e vegetação. 



 

 
 

L-2: 

Conformidade da Estrutura Sim Não Observação 

Inexistência  X   
Presença de Pedras de mão. Ausência de dissipador pela falta de 
manutenção da estrutura que se tinha. 

Má conservação (ausência de manutenção) X   Possível deterioração de estrutura pela falta de manutenção. 

Carreamento de materiais que compõem a estrutura X   Pedras de mão no leito de lançamento das águas pluviais 

Identificação possíveis intervenções, bem ou não 
sucedidas 

  
X   

 

 

Anotações: 

Impactos ambientais Sim Não Observação 

Processos erosivos X   Registrado na Figura 14 

Processos de assoreamento do leito do córrego X 
  

Como há erosão, pressupõe que o material carreado com o tempo 
possa assorear o corpo hídrico.   

Presença de resíduos sólidos X   Registrado na Figura 14. a 

Alteração da qualidade da água    X Explicado nos resultados no corpo do trabalho 

• Distância de 20 metros do corpo hídrico, e 270 da rotatória entre as quadras 108 norte e 106 norte da Av. LO 4. 



 

 
 

L-3: 

Conformidade da Estrutura Sim Não Observação 

Inexistência   X Dissipador em gabião com pedras argamassadas 

Má conservação (ausência de manutenção) X   Vegetação no interior da estrutura 

Carreamento de materiais que compõem a estrutura X   Registrado na Figura 15.b à 15.e 

Identificação possíveis intervenções, bem ou não 
sucedidas 

  
X   

 

 

Anotações: 

Impactos ambientais Sim Não Observação 

Processos erosivos X   Registrado na Figura 15.f 

Processos de assoreamento do leito do córrego X 
  

Como há erosão, pressupõe que o material carreado com o tempo 
possa assorear o corpo hídrico.   

Presença de resíduos sólidos X  
  

Resíduos sólidos urbanos (plástico) aprisionado na tela do gabião 
em toda estrutura.  

Alteração da qualidade da água    X Explicado nos resultados no corpo do trabalho 

• Distância de 50 metros do corpo hídrico, e 271 da rotatória entre as quadras 404 norte e 406 norte da Av. LO 12. 

 



 

 
 

L-4: 

Conformidade da Estrutura Sim Não Observação 

Inexistência  X Dissipador em gabião 

Má conservação (ausência de manutenção) X  
Vegetação no interior da estrutura, tela do gabião danificada (Figura 
15b) 

Carreamento de materiais que compõem a estrutura X  Registrado na Figura 16.a 

Identificação possíveis intervenções, bem ou não 
sucedidas 

 X 
 

 

 

Anotações: 

 

Impactos ambientais Sim Não Observação 

Processos erosivos  X  
Processos de assoreamento do leito do córrego  X   

Presença de resíduos sólidos X    Registrado na Figura 16. a 

Alteração da qualidade da água   X   Explicado nos resultados no corpo do trabalho 

• Distância de 40 metros do corpo hídrico, e 100 metros do centro da rotatória que liga Av. LO 8 com Av. NS 04 



 

 
 

L-5: 

Conformidade da Estrutura Sim Não Observação 

Inexistência X  
Ausência de estrutura de dissipação de energia, registrado na Figura 
17.c  

Má conservação (ausência de manutenção) - -  

Carreamento de materiais que compõem a estrutura - -  

Identificação possíveis intervenções, bem ou não 
sucedidas 

- - 
 

 

 

Anotações: 

 

Impactos ambientais Sim Não Observação 

Processos erosivos  X  

Processos de assoreamento do leito do córrego  X 
Observa-se que há lançamentos irregulares de microdrenagem, o 
que pode transportar solo ao corpo hídrico. 

Presença de resíduos sólidos  X   

Alteração da qualidade da água   X Explicado nos resultados no corpo do trabalho 

• Distância de 7 metros do corpo hídrico, e 130 metros da rotatória que entre as quadras 104 norte e 106 norte da Av. LO 4.  



 

 
 

L-6: 

Conformidade da Estrutura Sim Não Observação 

Inexistência - - - 

Má conservação (ausência de manutenção) - - - 

Carreamento de materiais que compõem a estrutura - - - 

Identificação possíveis intervenções, bem ou não 
sucedidas 

- - - 

 

 

Anotações: 

Impactos ambientais Sim Não Observação 

Processos erosivos - - - 

Processos de assoreamento do leito do córrego - - - 

Presença de resíduos sólidos - - - 

Alteração da qualidade da água  - - - 

• Lançamento não identificado por motivo de acessibilidade e vegetação/topografia. 

 



 

 
 

L-7: 

Conformidade da Estrutura Sim Não Observação 

Inexistência - - - 

Má conservação (ausência de manutenção) - - - 

Carreamento de materiais que compõem a estrutura - - - 

Identificação possíveis intervenções, bem ou não 
sucedidas 

- - - 

 

 

Anotações: 

Impactos ambientais Sim Não Observação 

Processos erosivos - - - 

Processos de assoreamento do leito do córrego - - - 

Presença de resíduos sólidos - - - 

Alteração da qualidade da água  - - - 

• Lançamento não identificado por motivo de acessibilidade e vegetação/topografia. 

 



 

 
 

L-8: 

Conformidade da Estrutura Sim Não Observação 

Inexistência  X Dissipador em gabião 

Má conservação (ausência de manutenção) X  Vegetação no interior da estrutura 

Carreamento de materiais que compõem a estrutura  X Não foi possível identificar 

Identificação possíveis intervenções, bem ou não 
sucedidas 

 X 
 

 

 

Anotações: 

Impactos ambientais Sim Não Observação 

Processos erosivos  X  

Processos de assoreamento do leito do córrego   X   

Presença de resíduos sólidos X    Registrado na Figura 18.a, 18.b 

Alteração da qualidade da água    X  Explicado nos resultados no corpo do trabalho 

• Distância de 40 metros do corpo hídrico, e 10 aproximadamente 10 metros da Av. Teotônio Segurado. Próximo aos Correios e 

TCE. 



 

 
 

L-9: 

Conformidade da Estrutura Sim Não Observação 

Inexistência - - - 

Má conservação (ausência de manutenção) - - - 

Carreamento de materiais que compõem a estrutura - - - 

Identificação possíveis intervenções, bem ou não 
sucedidas 

- - - 

 

 

Anotações: 

Impactos ambientais Sim Não Observação 

Processos erosivos - - - 

Processos de assoreamento do leito do córrego - - - 

Presença de resíduos sólidos - - - 

Alteração da qualidade da água  - - - 

• Lançamento não identificado por motivo de acessibilidade e vegetação/topografia. 

 



 

 
 

L-10: 

Conformidade da Estrutura Sim Não Observação 

Inexistência - - - 

Má conservação (ausência de manutenção) - - - 

Carreamento de materiais que compõem a estrutura - - - 

Identificação possíveis intervenções, bem ou não 
sucedidas 

- - - 

 

 

Anotações: 

Impactos ambientais Sim Não Observação 

Processos erosivos - - - 

Processos de assoreamento do leito do córrego - - - 

Presença de resíduos sólidos - - - 

Alteração da qualidade da água  - - - 

• Lançamento não identificado por motivo de acessibilidade e vegetação/topografia. 



 

 
 

L-11: 

Conformidade da Estrutura Sim Não Observação 

Inexistência - - - 

Má conservação (ausência de manutenção) - - - 

Carreamento de materiais que compõem a estrutura - - - 

Identificação possíveis intervenções, bem ou não 
sucedidas 

- - - 

 

 

Anotações: 

Impactos ambientais Sim Não Observação 

Processos erosivos - - - 

Processos de assoreamento do leito do córrego - - - 

Presença de resíduos sólidos - - - 

Alteração da qualidade da água  - - - 

• Lançamento não identificado por motivo de acessibilidade e vegetação/topografia. 



 

 
 

L-12: 

Conformidade da Estrutura Sim Não Observação 

Inexistência - - - 

Má conservação (ausência de manutenção) - - - 

Carreamento de materiais que compõem a estrutura - - - 

Identificação possíveis intervenções, bem ou não 
sucedidas 

- - - 

 

 

Anotações: 

Impactos ambientais Sim Não Observação 

Processos erosivos - - - 

Processos de assoreamento do leito do córrego - - - 

Presença de resíduos sólidos - - - 

Alteração da qualidade da água  - - - 

• Lançamento não identificado por motivo de acessibilidade e vegetação/topografia. 



 

 
 

L-13: 

Conformidade da Estrutura Sim Não Observação 

Inexistência - - - 

Má conservação (ausência de manutenção) - - - 

Carreamento de materiais que compõem a estrutura - - - 

Identificação possíveis intervenções, bem ou não 
sucedidas 

- - - 

 

 

Anotações

Impactos ambientais Sim Não Observação 

Processos erosivos - - - 

Processos de assoreamento do leito do córrego - - - 

Presença de resíduos sólidos - - - 

Alteração da qualidade da água  - - - 

• Lançamento não identificado por motivo de acessibilidade e vegetação/topografia. 



 

 
 

ANEXO B – ENSAIOS 

 

• Temperatura e Condutividade foram verificadas no condutivímetro TEC – 4MP 

as amostras de água.   

 

 

Figura 21 - Condutivímetro TEC - 4MP 

 
Fonte: Próprio autor 

 
 

 
 

• O PH foi medido no medidor de PH TECNAL nas amostras de água. 

 

Figura 22 - Medidor de pH Tecnal 

 
Fonte: Próprio autor 

 

 



 

 
 

• A Turbidez foi verificada no aparelho de medir a turbidez, o Turbidímetro. 

Figura 23 - Turbidímetro 

 
Fonte: Próprio autor 

 

• Coliformes Totais e   E. coli foram determinados pelo teste Colilert. As amostras 

foram armazenadas em cartelas juntamente com o meio de cultura específico 

do teste. As amostras de água foram manipuladas na cabine de fluxo laminar 

(Figura 24.a) em seguida seladas em seladora (Figura24.b). As cartelas foram 

levadas à estufa (Figura 24.c) durante 24h à temperatura de 35ºC, para depois 

serem analisadas (Figura 24.d). 

Figura 24 - Coliformes Totais e E. coli 

     
                                      (a) Cabine de Fluxo Laminar                            (b) Seladora 

      
                                                   (c) Estufa                                    (d) Cartelas (Fotometria) 



 

 
 

ANEXO C – MEDIÇÃO DE VAZÃO 

 

Ferramentas Necessárias: 

• Micromolinete (equipamento de medir velocidade da água); 
• Corda maior que a largura do rio; 
• 02 hastes de 30cm para prender as cordas na borda do rio; 

O molinete é um equipamento capaz de medir a velocidade da água, através do giro 
de suas hélices.  

 

Figura 25 - Micromolinete Hidrométrico Global Water - Modelo FP-211 

 
 Fonte: Guilherme (2016) 

 

Passo 01: Marque com a corda 01 ponto de medição, travando-a com as hastes na 
borda do rio. 

Passo 02: Meça a área da seção transversal do rio, da mesma maneira que a técnica 
01: 

• Medir a profundidade do rio em vários pontos, de uma borda a outra; 
• Fazer medições em seções iguais, por exemplo, a cada 70cm faça uma 

medição de profundidade; 
• Calcular a área de cada seção pela equação: 

Á𝑟𝑒𝑎 =  
(𝐵 + 𝑏) ∗ ℎ

2
 

Onde B é a maior profundidade da seção, b a menor profundidade da seção e h é o 
comprimento adotado da seção. 



 

 
 

Passo 03: Meça a velocidade da água com o molinete em vários pontos do rio, 
variando a profundidade e posição na largura das medições. Na Figura 26, ilustra que 
o perfil de velocidade do rio é máximo no meio e na superfície, caindo a medida que 
vai para o fundo e para as bordas. 

Após a medições de várias velocidades, você deve calcular a velocidade média da 
seção, multiplicar pela área correspondente e encontrar a vazão pela fórmula: 

𝑄 =  ∑ 𝑣𝑖 ∗ 𝐴𝑖 

Onde: 

• vi: velocidade da seção em m/s; 
• Ai: área da seção transversal (cada seção) em metros; 

Figura 26 - Ilustração da seção para cálculo da vazão média 

 
 Fonte: Guilherme (2016) 

 

 

 

Tabela 7 - Calculo da vazão - P-1 

Ponto 1 

B b h A (m²) 
Velocidade 

(m/s) 
Q (m³) 

0,32 0 0,7 0,1120 0,2 0,02 

0,43 0,32 0,7 0,2625 0,2 0,05 

0,46 0,43 0,7 0,3115 0,3 0,09 

0,46 0,35 0,7 0,2835 0,3 0,09 

0,35 0 0,7 0,1225 0,3 0,04 
Fonte: Próprio autor 

  

𝑄1 = 0,29 𝑚3/𝑠    ou    𝑄1 = 290,15 𝐿/𝑠 



 

 
 

 

Tabela 8 - Cálculo da vazão - P-4 

Ponto 4  

B b h A (m²) 
Velocidade 

(m/s) 
Q (m³) 

0,08 0 0,7 0,0280 0,2 0,01 

0,15 0,08 0,7 0,0805 0,2 0,02 

0,20 0,15 0,7 0,1225 0,3 0,04 

0,27 0,20 0,7 0,1645 0,3 0,05 

0,27 0 0,7 0,0945 0,3 0,03 
Fonte: Próprio autor 

 

𝑄4 = 0,14 𝑚3/𝑠    ou    𝑄4 = 140,00 𝐿/𝑠 

 


