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RESUMO 

 

A drenagem de rodovias é uma das etapas mais importantes na implantação e 
construção de uma estrada, por ser responsável em garantir a estabilidade da via, 
permitindo que seus usuários trafeguem com total segurança pelas rodovias, 
diminuindo o risco maior de acidentes em dia de chuva, por causa da aquaplanagem. 
Portanto, este trabalho irá mostrar através de manuais e documentos, a maneira 
correta, de se construir, com segurança e eficiência, o planejamento de um sistema 
de drenagem em rodovias, realizando assim o estudo do trecho de uma rodovia, 
identificando o sistema de drenagem e sua conservação. Com a elaboração de um 
inventário rodoviário dos desses dispositivos com respectivas fotos e descrição. Da 
divulgação dos seus resultados e do mapeamento do trecho de estudo no aplicativo 
Google Earth.  
 
Palavras-chaves:  Drenagem de Rodovias. Estabilidade. Aquaplanagem. 
Planejamento. Elaboração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The drainage of highways is one of the most important steps in the implementation and 
construction of a road, because it is responsible for guaranteeing the road's stability, 
allowing its users to travel safely on the highways, reducing the greater risk of 
accidents during rainy days, because of aquaplaning. Therefore, this work will show 
through manuals and documents, the correct way, to build, safely and efficiently, the 
planning of a drainage system on highways, thus conducting the study of the passage 
of a highway, identifying the system of Drainage and its preservation. With the 
elaboration of a road inventory of these devices with respective photos and description. 
From the dissemination of your results and the mapping of the study snippet in the 
Google Earth application. 

 
Keywords:  Drainage of Highways. Stability. Aquaplaning. Planning. Elaboration  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que a implantação de uma rodovia compreende a construção da 

infraestrutura viária, envolvendo a execução de diversos serviços preliminares, a 

execução da plataforma de terraplanagem, dos dispositivos de drenagem e da 

travessia de talvegues como também obras que estão relacionadas com a declividade 

acentuada do relevo, além de obras de acabamento de terrapleno, complementares e 

por fim as obras de proteção do corpo estradal (DNIT, 2010).  

Rodovias em bom estado de conservação e segurança são necessárias para a 

adequada locomoção das pessoas, e para isto é preciso projeta-las e mantê-las de 

forma que tenham um sistema de drenagem eficiente.  

Para o acadêmico, o estudo servirá para os aprofundamentos dos 

conhecimentos sobre rodovias e seus sistemas de drenagem, assim como a 

experiência de campo será ponto de aprendizado prático. 

Assim sendo, surge o seguinte problema: Qual a situação atual da drenagem 

superficial e da transposição de talvegue na rodovia SC135, entre km 112 e 119,5? 

É indispensável o conhecimento sobre o assunto de drenagem, quando se trata 

da construção de uma rodovia e até mesmo de uma ferrovia, sendo em alguns casos 

necessário a construção/execução do mesmo, garantindo a segurança dos usuários 

da via, mantendo a qualidade do pavimento por um período de tempo mais longo, 

evitando também o surgimento de patologias. 

Sendo assim, o objetivo geral desde trabalho de conclusão de curso, é fazer 

um inventário dos problemas nas obras de drenagem superficial e de transposição de 

talvegue na rodovia SC135 do km 112 até 119,5. 

Os objetivos específicos são: 

 

a) Realizar pesquisa bibliográfica em livros e manuais, aprofundando-se no 

conhecimento de drenagem de rodovias; 

b) Realizar levantamento de campo; 

c) Determinar um trecho especifico para identificar os problemas nos elementos 

de drenagem;  

d) Elaborar um inventário sistematizando os problemas no sistema de drenagem 

e construir sua correspondência com as definições normativas;  
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e) Conhecer a situação da drenagem superficial e de transposição de talvegue na 

rodovia SC 135 entre Caçador e Videira; 

f) Elaborar uma discussão de resultados, afim de relatar a gravidade dos 

problemas, mostrando se podem ser resolvidos em curto prazo ou a longo 

prazo; e 

g) Elaborar um mapa sistematizado no Google Earth, mostrando os trechos com 

problemas e também os  perfis de elevação. 

 

Assim sendo, o trabalho será embasado em pesquisas bibliográficas e em 

manuais técnicos, utilizando saídas de campo como coleta de dados, sendo também 

um estudo quantitativo e comparativo, seguindo todos os critérios da drenagem de 

rodovias.  
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

No desenvolvimento será abordada uma série de tópicos referente ao assunto 

drenagem de rodovias, no qual os mesmos são de suma importância para o trabalho. 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No referencial teórico, será abordado todo o conteúdo interessante que foi 

achado em livros, apostilas, manuais, aulas de universidades, páginas da internet, 

entre muitos outros. Nesses materiais pesquisados e achados será abordado 

conteúdos referentes ao assunto deste trabalho. 

   

2.1.1 Hidrologia  

 

“Hidrologia, é a ciência que trata da água na Terra, sua ocorrência, circulação 

e distribuição, suas propriedades físicas e químicas e sua relação com o meio 

ambiente, incluindo sua relação com a vida” (UNITED STATE FEDERAL COUNCIL 

SCIENCE AND TECHNOLOGY, 1962 apud CARVALHO; MELLO; SILVA, 2007, p.01).  

O início dos estudos de medições de precipitação e vazão ocorreu no século 

19, porém, após 1950 com o advento do computador, as técnicas usadas em estudos 

hidrológicos apresentaram um grande avanço” (apud CARVALHO; MELLO; SILVA, 

2007, p.01). 

 

2.1.1.1 Aplicação da hidrologia  

 

Segundo Righetto (1998 apud AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, 2012, 

p.07), a Hidrologia exerce grande influência em: 

 

a) Escolha de fontes de abastecimento de água para uso doméstico ou industrial;  

b) Projeto de construção de obras hidráulicas; 

c) Drenagem; 

d) Irrigação; 

e) Regularização de cursos d’água e controle de inundações; 
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f) Controle de Poluição; 

g) Controle da Erosão; 

h) Navegação; 

i) Aproveitamento Hidrelétrico; 

j) Operação de sistemas hidráulicos complexos; 

k) Recreação e preservação do meio ambiente; e 

l) Preservação e desenvolvimento da vida aquática. 

 

2.1.2 Ciclo Hidrológico  

 

 Netto et al. (1998, p.536) afirma que, “A avaliação geralmente aceita sobre a 

ocorrência de água livre na terra dá um total de 1,5 x 109 Km3, com a seguinte 

distribuição média: 

 

Oceanos e mares (salgada) = 97,400% 

Geleiras e calotas polares = 2,000% 

Aquíferos subterrâneos = 0,585% 

Ocorrências superficiais (rios e lagos) = 0,014% 

Em trânsito na atmosférica = 0,001% 

 

“À constante modificação dessa distribuição convencionou-se chamar ciclo 

hidrológico, abrangendo as modificações de estado (sólido, líquido e gasoso) como 

as de posição em relação ao solo (superficial, subterrânea e atmosférica)” (NETTO et 

al., 1998, p.536). 

O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, é o movimento contínuo da água presente 

em oceanos, continentes e na atmosfera. No qual é alimentado pela força da 

gravidade e pela energia do Sol, que provocam a evaporação das águas dos oceanos 

e dos continentes (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA, 2018). 

As fases convencionais do ciclo hidrológico são precipitação, escoamento 

superficial, infiltração e evaporação. Cada uma delas constitui um campo de estudo 

cujo conjunto compõe o objeto da hidrologia (NETTO et al., 1998). 
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Figura 1 - Ciclo Hidrológico 

Fonte: USGS (2017) 

 

2.1.3 Precipitações  

 

Segundo Netto et al. (1998, p.536),  

 

A água que chega à atmosfera sob a forma de vapor, condensa-se e 
aumentando de peso cai em forma de chuva, ou de granizo quando atravessa 
camadas com temperatura baixa, ou neve quando a condensação ocorre em 
temperaturas muito baixas. A condensação pode ocorrer ao nível do solo, 
constituindo o orvalho ou a geada, dependendo de temperatura do ar 
circundante. No Brasil, dadas às suas condições climáticas, as precipitações 
mais importantes são as chuvas. 

 

Portanto, se é de grande importância a realização das medições sistemáticas, 

para que se chegue a valores médios significativos, que são resultantes de dados 

coligados em vários locais numa série grande de anos (NETTO et al., 1998). 

“Para isso são instaladas redes de pluviometria que medem as quantidades de 

chuva através da altura pluviométrica (h), altura que a água caída atingiria sem 

infiltração e escoamento superficial (NETTO et al., 1998, p.536).  

Os dispositivos utilizados para medição da precipitação são denominados 

pluviômetros, aonde que são: simples receptáculos com superfície horizontal exposta 
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de 500 cm2 instalados em suporte a 1,5m do solo, exigindo leituras diárias em provetas 

graduadas; ou pluviógrafos, que registram em pluviogramas as alturas acumuladas 

(NETTO et al., 1998). 

Netto et al. (1998) afirma que, além da altura pluviométrica, que é a grandeza 

básica da observação das chuvas, as outras grandezas de interesse nas precipitações 

são: 

 

a) Duração (t); 

b) Intensidade(i); 

c) Frequência (f); 

d) Recorrência (T).  

 

Segundo Jabôr (2018), a intensidade de uma precipitação é classificada de 

acordo com as taxas a seguir: 

 

a) Chuva fraca – quando a taxa é inferior a 5 mm/h; 

b) Chuva moderada – taxa entre 5 mm/h e 25 mm/h; 

c) Chuva forte – taxa entre 25 mm/h e 50 mm/h; 

d) Chuva muito forte – taxa igual ou superior a 50 mm/h. 

 

2.1.4 Escoamento Superficial  

 

De todo o volume de água que é precipitado sobre o solo, apenas uma parte 

escoa sobre a superfície, formando assim as enxurradas, os córregos, os ribeirões, 

os rios e os lagos. No qual o restante dessa água é interceptado pela cobertura 

vegetal, depressões do terreno, e infiltração e evaporação. A grandeza entre essas 

parcelas, a que escoa e a que fica retida ou volta à atmosfera, depende das condições 

físicas do solo – declividade, tipo de vegetação, impermeabilização, capacidade de 

infiltrações, depressões (NETTO et al.,1998). 

Segundo ANA (2012) no início do escoamento superficial é formada uma 

película laminar que vai aumentando de espessura, à medida que a precipitação 

continua, até ela atingir um estado de equilíbrio, no qual os fatores que influenciam no 

escoamento superficial são:  
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a) Fatores climáticos: que estão relacionados à intensidade da chuva, a sua 

duração e as chuvas antecedentes; 

b) Fatores fisiográficos: que tem relação com à área e forma da bacia, à 

permeabilidade e capacidade de infiltração e à topografia da bacia; 

c) Obras hidráulicas: está relacionada com à construção de barragens, 

canalização ou retificação e derivação ou transposição. 

 

2.1.4.1 Coeficiente de escoamento superficial (C) 

 

Coeficiente de escoamento superficial, ou coeficiente runoff, é definido como a 

razão entre o volume de água escoado superficialmente e o volume de água 

precipitado, no qual o coeficiente poderá ser relativo a uma chuva isolada ou relativo 

a um período de tempo, onde várias chuvas ocorreram (CARVALHO; SILVA, 2006). 

“Conhecendo-se o coeficiente de deflúvio para uma determinada chuva intensa 

de uma certa duração, pode-se determinar o escoamento superficial de outras 

precipitações de intensidades diferentes, desde que a duração seja a mesma” 

(CARVALHO; SILVA, 2006, p.97). 

 

2.1.4.2 Escoamento subsuperficial 

 

“O avanço da técnica da drenagem dos pavimentos tem sido grande nas 

últimas décadas e os técnicos vem reconhecendo cada vez mais a sua importância” 

(DNIT, 2006, p.223). 

 “De um modo geral, essa drenagem se faz necessária, no Brasil, nas regiões 

onde anualmente se verifica uma altura pluviométrica maior do que 1.500 milímetros 

e nas estradas com um TMD de 500 veículos comerciais” (DNIT,2006, p. 223). 

“Os drenos rasos transversais são dispositivos destinados a coletar as águas 

que atravessam as camadas do pavimento ou suas interfaces no sentido longitudinal 

da via” (AZEVEDO; SUZUKI; KABBACH JUNIOR, 2013). 

Esses drenos são geralmente instalados perpendicularmente ao eixo da 

rodovia, abaixo da camada drenante ou da base permeável, em uma posição que 

permita captar diretamente toda a água que foi infiltrada nessas camadas (AZEVEDO; 

SUZUKI; KABBACH JUNIOR, 2013). 
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Os drenos rasos longitudinais são dispositivos essenciais instalados na borda 

do pavimento para que haja uma eficiente drenagem subsuperficial em sua plataforma 

viária, que tem por objetivo coletar e remover a água que infiltra na estrutura do 

pavimento conduzindo-a até os pontos apropriados de deságue (AZEVEDO; SUZUKI; 

KABBACH JUNIOR, 2013). 

Segundo Azevedo, Suzuki e Kabbach Júnior (2013), “os drenos rasos 

longitudinais são aqueles destinados a conduzir as águas coletadas pela camada ou 

base permeável para um dreno transversal ou saída lateral.  

Os drenos cegos são constituídos principalmente por um material granular, tipo 

brita ou areia, que apresentam capacidade hidráulica em função da sua seção 

transversal, da declividade longitudinal e do coeficiente de permeabilidade do material 

selecionado, utilizando-se a fórmula de Darcy para se calcular o escoamento em 

meios porosos. A capacidade hidráulica desses drenos é relativamente pequena, 

fazendo com que em determinados momentos o espaçamento das saídas de água 

sege bastante curto, dependendo da quantidade de água a ser drenado (AZEVEDO; 

SUZUKI; KABBACH JUNIOR, 2013). 

Segundo Azevedo, Suzuki e Kabbach Júnior (2013), “os drenos tubulares 

apresentam elevada capacidade hidráulica, dependendo do diâmetro da tubulação e 

da declividade longitudinal adotados.  
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Figura 2 - Drenos Subsuperficial 

Fonte: DNIT (2018) 
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2.1.4.3 Escoamento profundo   

 

“No que interessa à drenagem das estradas, a água das chuvas, tem dois 

destinos :parte escorre sobre a superfície dos solos e parte se infiltra, podendo formar 

lençóis subterrâneos” (DNIT, 2006, p.245). 

“Os drenos profundos têm por objetivo principal interceptar o fluxo da água 

subterrânea através do rebaixamento do lençol freático, impedindo-o de atingir o 

subleito” (DNIT, 2006, p.246). 

Segundo Pereira et al. (2007, p.26) professores da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) afirmam que: 

 

Os drenos profundos, dispostos longitudinalmente ao corpo estradal, são 
dispositivos utilizados para interceptar fluxos das águas subterrâneas e 
rebaixar o lençol freático, em cortes em solo ou rocha, captando e escoando 
as águas, de maneira a evitar que a ação das águas subterrâneas possa 
afetar a resistência do material do subleito e do pavimento, prejudicando o 
desempenho pretendido. 

  

“Os drenos variam em função de seus elementos constituintes bem como são 

associados a outros elementos complementares, quais sejam: vala, material filtrante, 

material drenante, tubos, selo superior e boca de saída” (PEREIRA et al., 2007, p.26). 
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Figura 3 - Drenos Longitudinais 

Fonte: DNIT (2018) 



25 
 

2.1.5 Bacia Hidrográfica (A)  

 

 “Bacia hidrográfica ou bacia de contribuição de uma seção de um curso d'água 

é a área geográfica coletora de água de chuva que, escoando pela superfície do solo 

atinge a seção considerada” (MARTINS, 1976 apud JABÔR, 2018, pg. 39). 

 Já para Netto (1998, p.539),  

 

A seção de drenagem transversal de um curso d’água, para a qual interessa 
determinar a variação de vazão resultante de precipitação ocorrida a 
montante. Chama- se bacia hidrográfica ou bacia de contribuição de uma 
seção de drenagem a uma área geográfica constituída pelas vertentes que 
coletam a água precipitada que, escoando superficialmente, atingirá a seção 
de drenagem. 

 

Figura 4 - Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe/SC 

Fonte: Comitê rio do peixe (2018)  

 

2.1.5.1 Tempo de concentração (tc)  

 

O tempo de concentração é uma medição realizada com o objetivo de medir o 

tempo necessário para o escoamento ocorrer do ponto mais alto da bacia hidrográfica 
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ao exutório da bacia, também é um parâmetro fundamental para se calcular a vazão 

máxima ou de pico de uma determinada bacia (GRIBBIN, 2014). 

“O tempo de concentração depende de diversas características fisiográficas na 

bacia hidrográfica, mas as mais frequentes na formulação empírica são o 

comprimento e a declividade do talvegue principal (NETTO et al., 1998). 

Na tabela a seguir será possível analisar qual é o valor do coeficiente de 

escoamento superficial de cada áreas das bacias tributárias. 

 

Quadro  1 - Coeficiente de Escoamento Superficial 

DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DAS BACIAS 

TRIBUTÁRIAS  

COEFICIENTE 

DE DEFLÚVIO ”c”  

Comércio:   

Áreas Centrais 0,70 a 0,95 

Áreas da periferia do centro 0,50 a 0,70 

Residencial:   

Áreas de uma única família 0,30 a 0,50 

Multi-unidades, isoladas 0,40 a 0,60 

Multi-unidades, ligadas 0,60 a 0,75 

Residencial (suburbana) 0,25 a 0,40 

Área de apartamentos 0,50 a 0,70 

Industrial:   

Áreas leves 0,50 a 0,80 

Áreas densas 0,60 a 0,90 

Parques, cemitérios 0,10 a 0,25 

Playgrounds 0,20 a 0,35 

Pátio e espaço de serviços de estrada de ferro 0,20 a 0,40 

Terrenos baldios 0,10 a 0,30 

Fonte: DNIT (2005) 
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Vale ressaltar que as vezes é mais correto se obter o coeficiente de deflúvio da 

bacia pela média ponderada dos diferentes valores dos coeficientes das superfícies 

que a compõem, no qual são pesos proporcionais às áreas dessas superfícies. Como 

pode ser visto na tabela a seguir, que irá mostrar os valores de deflúvio de superfícies 

típicas (DNIT,2005). 

 

Quadro  2 - Coeficiente de Escoamento Superficial 

TIPO DE SUPERFÍCIE  
COEFICIENTE  

DE DEFLÚVIO “c”  

Ruas:   

Asfalto  0,70 a 0,95  

Concreto  0,80 a 0,95  

Tijolos  0,70 a 0,85  

Trajetos de acesso a calçadas  0,75 a 0,85  

Telhados  0,75 a 0,95  

Gramados; solos arenosos:   

Plano, 2%  0,05 a 0,10  

Médio, 2 a 7%  0,10 a 0,15  

íngreme, 7%  0,15 a 0,20  

Gramados; solo compacto:   

Plano, 2%  0,13 a 0,17  

Médio, 2 a 7%  0,18 a 0,22  

Íngreme, 7%  0,15 a 0,35  

 Fonte: DNIT (2005) 

 

2.1.5.2 Tempo de recorrência (T)  

 

Para a maioria das obras de engenharia, a segurança e durabilidade são 

frequentemente associadas ao tempo ou período de recorrência, cujo significado se 
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refere ao espaço de tempo em anos que um determinado evento climático ocorrerá 

em grande intensidade, pelo menos uma vez. Sendo assim, os dispositivos de 

drenagem, levam em consideração o tempo referente a enchentes de projeto que 

serve como orientarão para o dimensionamento do projeto, para que a estrutura que 

foi indicada resista a essas enchentes sem risco de superação, resultando desta forma 

a designação usual de descarga de projeto (DNIT, 2006). 

A escolha do tempo de recorrência de um projeto para obra de engenharia, 

principalmente, a vazão de projeto desta obra, depende muito da sua importância, no 

que se resulta na adoção de um determinado valor, no qual o risco de superação seja 

adequado à segurança da rodovia, no que se inclui a necessidade eventual da sua 

reconstrução. Deve levar em consideração que quanto maior for o tempo de 

recorrência, mais quantidade mais volumoso será o caudal e, consequentemente, 

mais onerosa a reconstrução, ou reparação. Os períodos de recorrência adotados 

para bueiros geralmente são de 10 a 20 anos, para pontes se define tempo de 

recorrência de 50 a 100 anos, dependendo da importância da obra (DNIT, 2006). 

 

2.1.6 Drenagem  

 

2.1.6.1 Conceito  

 

“Drenagem é um termo que provém do francês drainage e que faz referência a 

ação e ao efeito de drenar. Este verbo, por sua vez, significa assegurar a saída de 

líquidos ou da excessiva humidade através de canos (canalização), tubos ou ralos” 

(CONCEITO.DE, 2018, p.01). 

Conceito.de (2018) afirma que,  

 

Para a engenharia e o urbanismo, a drenagem é o sistema de tubagens 
interligadas que permite expulsar os líquidos pluviais ou de outro tipo. A 
drenagem sanitária é aquela que leva os dejetos líquidos das moradias ou 
fábricas até às plataformas depuradoras, onde se realiza um tratamento para 
que o líquido possa ser despejado num canal de água e continue a 
desenvolver-se o ciclo hidrológico. 

 

 A água da chuva requer espaço para o escoamento e acumulação. O espaço 

natural é a várzea do rio e quando esse espaço é ocupado desordenamente, sem 
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critério que leve em consideração sua destinação natural, ocorrem as inundações 

(NETTO et al., 1998, p.543). 

  

2.1.6.2 Macrodrenagem   

 

A macrodrenagem geralmente envolve bacias com áreas superiores a 2 km2, 

aonde o escoamento pode ser composto pela drenagem das áreas urbanas e não 

urbanas, no qual o planejamento da drenagem urbana na macrodrenagem envolve 

uma série de estudos como, definição de cenários, medidas de planejamento do 

controle de macrodrenagem e estudos de alternativas de projeto (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 2005). 

“O sistema de macrodrenagem deve ser projetado com capacidade superior ao 

de microdrenagem, com riscos de acordo com os prejuízos humanos e materiais 

potenciais” (PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, 2005, p.15) 

Para Netto (1998): 

 

“A macrodrenagem, para a qual interessa mais a área total da bacia, seu 
escoamento natural, sua ocupação, a cobertura vegetal, os fundos de vale e 
os cursos d’água urbanos, bem como aspectos sociais envolvidos nas 
soluções adotadas, lembrando que a simples canalização de um córrego nem 
sempre é benéfica para a população (NETTO et al., 1998). 

 

2.1.6.3 Micro drenagem  

  

 A micro drenagem, se inicia nas edificações, e seus coletores pluviais, 

prosseguindo através do escoamento para as sarjetas e entrando em seguida em 

bueiros e galerias, aí surgem os estudos voltados para os traçados das ruas, e seus 

detalhes e também a sua largura. Utilização de perfis transversais e longitudinais, para 

a topografia como declividades e para utilização viária, sendo de veículos, ou de 

outras utilidades públicas (NETTO et al., 1998).  

 Segundo o Prefeitura Municipal de Porto Alegre (2005) define micro drenagem 

como sendo um sistema de condutos pluviais ou de canais em um determinado 

loteamento, bairro, região ou de rede primária urbana, no qual este sistema de 

drenagem pode ser projetado para atender a drenagem de precipitações elevadas. O 

seu dimensionamento é realizado a partir da realização das seguintes etapas: 

 



30 
 

a) subdivisão da área e traçado; 

b) determinação das vazões que afluem à rede de condutos; 

c) dimensionamento da rede de condutos; 

d) dimensionamento das medidas de controle. 

 

“Sendo o objetivo da micro drenagem a solução para o escoamento das vazões 

de chuvas mais frequentes, portanto baixa recorrência e baixa intensidade, é admitida 

a ocorrência de alagamentos pontuais, quando aumenta a intensidade da chuva” 

(NETTO et al., 1998, p. 544). 

 

2.1.7 Drenagem em Rodovias  

 

“A água de infiltração e a água de escoamento terminam alcançando os rios, 

lagos e os oceanos, donde se evapora novamente, recomeçando o ciclo hidrológico” 

(DNIT, 2010, p. 53). 

O encaminhamento da água de escoamento faz se constituir o objetivo da 

drenagem superficial, da água de infiltração e o objetivo da drenagem profunda, sub 

drenagem ou drenagem subterrânea (DNIT,2010). 

É por esse motivo que o sistema de drenagem tem por objetivo captar e 

conduzir de forma rápida e eficiente as águas provenientes das precipitações 

ocorridas  sobre a pista e áreas adjacentes, por infiltração ou escoamento superficial, 

podendo acarretar em menos conforto e segurança aos usuários, além de prejudicar 

a durabilidade da rodovia, gerando possivelmente um custo maior de manutenção por 

causa do efeito da água(DNIT,2010). 

Neste trabalho será abordado com mais detalhes a utilização de diversos tipos 

de drenagem em uma rodovia que são a drenagem de transposição de talvegues, da 

drenagem superficial dividida em uma série de tópicos e também sobre os problemas 

ocasionados pela falta de drenagem em uma rodovia. 
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2.1.8 Drenagem de Transposição de Talvegues   

 

“Em sua função primordial, a drenagem de uma rodovia deve eliminar a água 

que, sob qualquer forma, atinge o corpo estradal, captando-a e conduzindo-a para 

locais em que menos afete a segurança e durabilidade da via” (DNIT, 2006, p. 27). 

Na drenagem de transposição de talvegues, as águas que originam-se de uma 

bacia hidrológica e por imperativos hidrológicos e do relevo do terreno, devem ser 

atravessadas de um lado ao outro da via, sem comprometer a sua estrutura, e por  

esse motivo é introduzido de uma ou mais linhas de bueiros sob os aterros ou 

construção de pontilhões ou pontes transpondo os cursos d'água, que são obstáculos 

a serem vencidos pela rodovia (DNIT, 2006). 

 

2.1.8.1 Bueiros  

 

2.1.8.1.1 Objetivos e características 

 

Os bueiros são obras destinadas a permitir a passagem livre das águas que 

acorrem as estradas. Compõem-se de bocas e corpo, no qual o corpo compõe a parte 

situada sob os aterros e os cortes, já as bocas são constituídas com dispositivos de 

admissão e de lançamento, no qual são compostas de soleira, muro de testa e alas 

(DNIT, 2006). 

 “No caso de o nível da entrada d'água na boca de montante estar situado 

abaixo da superfície do terreno natural, a referida boca deverá ser substituída por uma 

caixa coletora” (DNIT, 2006, p.28). 

 

2.1.8.1.2 Classificação  

 

Segundo o DNIT (2006), os bueiros são classificados em quatro classes, que 

são: quanto na forma da seção, quanto ao número de linhas, quanto aos materiais 

com os quais são construídos e quanto à esconsidade. 
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a) Quanto a Forma de Seção 

“O bueiro tubular de concreto é constituído por uma linha de tubos de concreto 

armado, pré-moldados, de seção transversal circular, com diâmetro variando de 

0,80m a 2,00m, podem ter encaixe macho e fêmea ou de bolsa” (PEREIRA et al., 

2007, p.17).  

 

Figura 5 - Bueiro Tubular de Concreto 

 
Fonte: DNIT (2018) 

  

Segundo Martins Pereira et al., (2007, p.18):  

 

Bueiro celular de Concreto, são dispositivos constituídos por células de 
concreto armado, moldadas “in loco”, normalmente com seção transversal 
quadrada, com lado variando de 1,00 a 3,00m. Permitem grandes vazões. 
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Figura 6 - Bueiro Celular de Concreto 

 
Fonte: DNIT (2018)  

 

Os bueiros especiais são constituídos principalmente por estruturas de 

concreto, metálica ou alvenaria de pedra ou tijolos, no qual podem ser em forma de 

arco, ovóide ou quadrada/retangular, podem ser construídos em dimensões variadas 

e em aplicações mais específicas (PEREIRA et al., 2007). 

 

b) Quanto ao Número de Linhas  

“São simples, quando só houver uma linha de tubos, de células etc; duplos e 

triplos, quando houver 2 ou 3 linhas de tubos, células etc. Não são recomendáveis 

números maiores de linhas por provocar alagamento em uma faixa muito ampla” 

(DNIT, 2006, p. 28). 
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Figura 7 - Bueiro Tubular Simples, Duplo e Triplo 

Fonte: Adaptado de DNIT (2018)  

 

Figura 8 - Bueiro Celular Simples, Duplo e Triplo 

Fonte: Adaptado de DNIT (2018) 
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c) Quanto ao Material  

 

Os diversos tipos de materiais utilizados para a construção de bueiros são: 

concreto simples, concreto armado, chapa metálica corrugada ou polietileno de alta 

densidade, PEAD, além do PRFV – plástico reforçado de fibra de vidro (DNIT, 2006). 

 

d) Quanto à Esconsidade  

 

“A esconsidade é definida pelo ângulo formado entre o eixo longitudinal do 

bueiro e a normal ao eixo longitudinal da rodovia” (DNIT, 2006, p. 29). 

“Os bueiros podem ser: normais que é quando o eixo do bueiro coincidir com a 

normal ao eixo da rodovia. E esconsos quando o eixo longitudinal do bueiro fizer um 

ângulo diferente de zero com a normal ao eixo da rodovia” (DNIT, 2006, p. 29). 

 

Figura 9 - Bueiro Simples - Bocas Normais e Esconsas 

 

Fonte: DNIT (2018) 
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2.1.8.2 Pontilhões  

  

“Os pontilhões são obras usadas para a transposição de talvegues nos casos 

em que, por imposição da descarga de projeto ou do greide projetado, não possam 

ser construídos bueiros” (DNIT, 2006, p. 130). 

“Os elementos necessários ao projeto dos pontilhões são os mesmos das 

pontes com exceção do tempo de recorrência que, no caso dos pontilhões, se 

considera em geral inferior ao das pontes” (DNIT, 2006, p.131). 

 

2.1.8.3 Pontes  

 

“São obras-de-arte destinadas a vencer os talvegues formados pelos cursos 

d'água, cuja transposição não pode ser feita por bueiros e pontilhões” (DNIT, 2006, 

p.131). 

“Por sua maior importância e pelas suas extensões estas obras exigem 

estruturas mais complexas do que as usadas nos pontilhões e, por esta razão, no seu 

dimensionamento os procedimentos de cálculo deverão ser mais rigorosos” (DNIT, 

2006, p.131). 

 

2.1.9 Drenagem Superficial 

 

A drenagem superficial tem por objetivo interceptar e captar a quantidade de 

água provenientes de áreas adjacentes, e até mesmo da precipitação que cai sobre a 

superfície estradal, conduzindo-a de forma segura para fora da pista, garantindo a 

segurança e a estabilidade ao usuário da via (DNIT, 2006). 

Para um eficiente sistema de drenagem superficial se utiliza os seguintes itens 

a seguir: valetas de proteção de corte, valetas de proteção de aterro, sarjetas de corte, 

sarjetas de aterro, sarjeta de canteiro central, Descidas d’água, saídas d’ água, caixas 

coletoras, bueiros de greide, dissipadores de energia, escalonamento de taludes e 

corta–rios (DNIT, 2006). 
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2.1.9.1 Valetas de proteção de corte 

 

2.1.9.1.1 Objetivos e características  

 

“As valetas de proteção de cortes têm como objetivo interceptar as águas que 

escorrem pelo terreno natural a montante, impedindo-as de atingir o talude de corte” 

(DNIT, 2006, p. 154). 

Esse tipo de drenagem pode ser revestido por diversos tipos de materiais, como 

revestimento em grama, pedra arrumada, pedra argamassada, concreto, solo-

cimento, como também se utilizar do próprio solo compactado (PEREIRA et al., 2007). 

As valetas de proteção devem ser construídas em regiões da rodovia que 

apresentam trechos em corte onde que o escoamento superficial proveniente de 

terrenos adjacentes que atingem o talude, podendo desta forma prejudicar a 

estabilidade do corpo estradal (DNIT, 2006). 

“Normalmente são construídas paralelamente as cristas dos cortes a uma 

distância mínima de 3,0m da linha de off-sets, com seção transversal trapezoidal ou 

triangular, moldadas “in loco” de forma manual e/ou mecânica” (PEREIRA et al., 2007, 

p.07). 

 

2.1.9.1.2 Elementos de projeto  

 

As valetas de proteção de corte (valetas de coroamento) podem ser 

trapezoidais, retangulares ou triangulares, onde que na escolha do tipo de seção 

deve-se observar que as seções triangulares criam plano preferencial de escoamento 

d'água, que por esse motivo elas são bem pouco utilizadas para maiores vazões. Já 

as valetas mais recomendáveis são as valetas trapezoidal por apresentarem uma 

maior eficiência hidráulica (DNIT, 2006). 

As valetas de corte devem ser revestidas conforme a velocidade de 

escoamento e conforme o tipo de material do solo, sendo que sempre se sugere 

revestir as valetas principalmente se as mesmas forem abertas em terreno permeável, 

evitando que a infiltração cause instabilidade no talude do corte. As valetas podem ser 

revestidas por vários materiais que são: concreto, alvenaria de tijolo ou pedra, pedra 

arrumada e vegetação (DNIT,2006). 
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Figura 10 - Valetas de Proteção de Cortes 

Fonte: DNIT (2018) 
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2.1.9.2 Valetas de proteção de aterro 

 

2.1.9.2.1 Objetivos e características 

 

Esse tipo de valeta tem por objetivo interceptar todas as águas que escoam 

pelo terreno à montante, fazendo com que a mesma não atinja o pé do talude de 

aterro. Além disso, tem como finalidade receber toda água das sarjetas e das valetas 

de corte, conduzindo as de forma segura para o dispositivo de transposição de 

talvegues (DNIT, 2006). 

As valetas de proteção de corte deverão estar localizadas paralelamente ao pé 

do talude de aterro a uma distância entre 2,0 e 3,0 metros, no qual o material 

resultante da escavação deve ser colocado entre a valeta e o pé do talude de aterro, 

tendo como o objetivo de suavizar a interseção entre a superfície do talude e do 

terreno natural. Os tipos de materiais desse tipo de valeta são: concreto, alvenaria, 

pedra arrumada e de vegetação (DNIT, 2006).    

 

Figura 11 - Valetas de Proteção de Aterros 

Fonte: DNIT (2018)  
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2.1.9.3 Sarjetas de corte  

 

2.1.9.3.1 Objetivos e características  

 

Tem por objetivo de captar as águas que precipitam sobre a plataforma e 

taludes de cortes conduzindo de forma longitudinal à rodovia, até o ponto de transição 

entre corte e o aterro, permitindo a saída lateral para o terreno natural, ou para valeta 

de aterro e até mesmo para um bueiro de greide. Esse tipo de sarjeta deve estar 

localizado em todos os cortes, sendo construídas nas margens dos acostamentos, 

terminando em pontos específicos como pontos de passagem ou caixas coletoras 

(DNIT, 2006).  

 

2.1.9.3.2 Elementos  

 

“As sarjetas de corte podem ter diversos tipos de seção, dependendo da 

capacidade de vazão necessária” (DNIT, 2006, p.163). 

“A sarjeta triangular é um tipo bem aceito, pois, além de apresentar uma 

razoável capacidade de vazão, conta a seu favor com o importante fato da redução 

dos riscos de acidentes” (DNIT, 2006, p. 163). 

 

Figura 12 - Sarjeta Triangular 

Fonte: DNIT (2006)  
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“Os valores extremos da distância da borda do acostamento ao fundo da sarjeta 

(L1), situam-se entre os valores de 1,0 a 2,0 metros, de acordo com a seção de vazão 

necessária” (DNIT, 2006, p. 163). 

A sarjeta trapezoidal é utilizada quando o valor de vazão da sarjeta triangular é 

insuficiente para atender à descarga do projeto, no qual se segue uma serie de 

recomendações. Deste modo a sarjeta é dotada de uma barreira tipo meio – fio, que 

tem por objetivo proteger os veículos desgovernados que tendem a cair na mesma. 

Sendo que este meio- fio barreira deverá ter suas aberturas calculadas de forma que 

o espaçamento conveniente seja suficiente para permitir a entrada d’ água 

proveniente da pista (DNIT, 2006). 

 

Figura 13 - Sarjeta Trapezoidal 

Fonte: DNIT (2006)  

 

A sarjeta retangular é utilizada quando a seção triangular não atender à vazão 

para a descarga de projeto, ou no caso de cortes em rocha, usando- se nesse caso 

também o meio – fio de protecão (DNIT, 2006). 

“Neste caso tem-se a vantagem de poder variar sua profundidade ao longo do 

percurso, proporcionando uma declividade mais acentuada que o greide da rodovia, 

aumentando assim sua capacidade hidráulica” (DNIT, 2006, p.165). 
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 Os tipos de materiais usados para as sarjetas de corte são: concreto, alvenaria 

de tijolo, alvenaria de pedra argamassada, pedra arrumada revestida, pedra arrumada 

e revestimento vegetal.  

Segundo o DNIT (2006), no revestimento das sarjetas de corte deve-se obdecer 

as especificações de serviço DNIT 018/2004, no qual abaixo será apresentado 

algumas das indicações que devem ser seguidas:  

 

a) Que se o revestimento for de pedra argamassada, o diametro máximo deverá 

ser de 0,10m, com traço de 1:4; 

b) Espessura mínima para sarjeta de concreto triangular tem que ser de 0,08m e 

para a trapezoidal e a retângular 0,10m;  

c) A cada 12m serão executadas juntas de dilatação preenchidas com argamassa 

asfáltica; 

d) As formas guias deverão ser espaçadas em 3,00m;  

e) Deverá haver uma perfeita união entre a face da sarjeta e o pavimento do 

acostamento, evitando que a água infiltre na sua junção.    

 

Figura 14 - Sarjeta Retangular 

Fonte: DNIT (2006) 
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2.1.9.4 Sarjetas de aterro 

 

2.1.9.4.1 Objetivos e características 

 

“A sarjeta de aterro tem como objetivo captar as águas precipitadas sobre a 

plataforma, de modo a impedir que provoquem erosões na borda do acostamento e/ou 

no talude do aterro, conduzindo-as ao local de deságue seguro” (DNIT, 2006, p. 171). 

Pode ser utilizada em uma série de situações como: trechos aonde a 

velocidade da água provoque uma grande erosão na borda da plataforma da pista, 

trechos onde, que em conjunto com a terraplanagem seja mais econômico, 

aumentando assim a altura necessária para o primeiro escalonamento de aterro das 

interseções, coletando e conduzindo as águas provenientes dos ramos e das ilhas 

(DNIT, 2006). 

Esse tipo de sarjeta é calculada na forma análoga a de corte, no qual a sua 

contribuição a ser considerada pelos cálculos será somente da pista, também o 

cálculo do comprimento se dá pela mesma forma da sarjeta de corte, mudando apenas 

o coeficiente de rugosidade (n) e largura de implúvio que neste caso tem a 

contribuição de meia pista ou se não de pista inteira. É recomendado se utilizar a 

sarjeta de aterro com a forma triangular e com uma declividade máxima de espelho 

de 25% que é para a segurança (JABÔR, 2018). 

Essas sarjetas podem ser revestidas com diversos materiais como grama, 

pedra arrumada, pedra argamassada, concreto ou solo cimento, normalmente 

moldadas “in loco” de forma manual ou mecânica, em aterros com altura superior a 

3m, e os meio fios podem ser de diferentes seções transversais e pré-moldados 

(PEREIRA et al., 2007). 

  

2.1.9.5 Sarjeta de canteiro central e de banquetas  

 

A sarjeta de canteiro central são dispositivos que tem por função captar e 

conduzir entre as pistas opostas de uma rodovia com pista dupla, as águas 

provenientes de precipitações ocorridas sobre a pista de rolamento, no qual são 

escoadas de forma segura para caixas coletoras e bueiros de greide. Esse tipo de 

sarjeta pode ser revestido de grama, pedra arrumada, pedra argamassada, concreto 
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ou solo cimento, construídas geralmente com seção transversal triangular ou 

trapezoidal, moldadas “in loco” (PEREIRA et al., 2007). 

As veletas sem nenhum tipo de revestimento deverão ser evitadas a não ser 

em casos que o canteiro central seja muito largo e plano (DNIT,2006). 

Já as sarjetas de banqueta são dispositivos que tem como função captar e 

conduzir as águas provenientes de precipitações que ocorrem sobre taludes e na 

plataforma das banquetas, conduzindo de forma segura para um local de deságue, 

esse tipo de sarjeta sempre deverá ser executado em concreto (JABÔR, 2018). 

 

Figura 15 - Sarjeta de Canteiro Central 

 Fonte: DNIT (2006) 

 

2.1.9.6 Descidas d`água  

 

As descidas d’água tem por objetivo captar e conduzir as águas provenientes 

de outros dispositivos de drenagem, pelos taludes de corte e aterro. Podem ser no 

tipo rápido ou em degrau, dependendo da velocidade que o escoamento irá atingir 

evitando que não haja erosão nas características geotécnicas do talude e do terreno 

natural. E também vale salientar que existe dois tipos de descidas d’água que são: 

descidas d’água em aterro, e descidas d’água em corte que serão abordados a seguir 

(DNIT, 2006). 
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2.1.9.6.1 Descidas d’água em aterro  

 

“São dispositivos que tem como objetivo, conduzirem as águas provenientes 

das sarjetas de aterro quando é atingido seu comprimento crítico e nos pontos baixos 

das curvas verticais côncavas, desaguando em terreno natural” (JABÔR, 2018, p. 

149). 

Será através de uma análise técnica, que será analisado o tipo de descida 

adequado para tal projeto, podendo ser descida d’água rápida ou em degraus (DNIT, 

2006). 

Segundo Jabôr (2018), as descidas d’água rápidas podem ser construídas de 

concreto simples ou armado, seguindo algumas orientações a seguir:  

 

a) Concreto simples: pode ser utilizado em aterros novos que tenham altura 

menor de 3,00m e em aterro implantado, consolidado e com solo coesivo; 

b) Concreto armado: poderá ser utilizado em aterros novos com mais de 3,00m 

de altura, e em aterro implantado, consolidado e com solo não coesivo; 

c) Em aterros que possuam altura maior de 3,00m e menor do que 10,00m, as 

descidas d’água poderão ser do tipo rápida; 

d) Em caso de aterros com altura maior do que 10,00m, deverá se utilizar as 

descidas d’água com degraus. 

 

Caso no final da descida d’água a topografia seja plana, com vegetação 

fechada ou tipo grama, não será necessário a utilização de um dissipador de energia 

(JABÔR, 2018). 

A seguir será mostrado uma imagem sobre descidas d’água de aterro do tipo 

rápido. 
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Figura 16 - Descidas D'água de Aterro 

Fonte: DNIT (2018) 

 

2.1.9.6.2 Descida d’água em corte  

 

“É o dispositivo que tem a finalidade de conduzir as águas proveniente da valeta 

de proteção de corte, promovendo o seu deságue nas caixas coletoras dos bueiros 

de greide, de onde serão conduzidas para fora do corpo estradal” (JABÔR, 2018, 

p.150). 

Esse tipo de descida pode ser em concreto simples ou armado, dependendo 

do solo e das características do projeto aonde ele será construído. O seu revestimento 

deverá ter entorno de 15,0cm de espessura e resistência a compressão de 28 dias e 

15fck, além de que os locais de implantação serão definidos através do uso das 

seções transversais, com a identificação dos pontos baixos das valetas ou também 

pelos pontos obrigatórios de descidas d’água. Outra forma mais simples de se obter 

os resultados é através da elaboração de um gráfico utilizando cotas de off-set da 

crista do corte que provavelmente estarão disponíveis na nota do serviço de 

terraplanagem (JABÔR, 2018). 
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Na figura a segui será possível ver como é a descida d’água em corte, e com 

algumas características. 

 

Figura 17 - Descidas D'água de Cortes 

Fonte: DNIT (2018) 

 

2.1.9.7 Saídas d’água  

 

As saídas d’água (entradas d’água) são dispositivos que possuem como função 

principal coletar as águas coletadas pelas sarjetas de aterro, conduzindo-as para as 

descidas d’água, ou seja, são dispositivos de transição entre as sarjetas de aterro e 

as descidas d’água (DNIT,2006). 

“As saídas d`água devem ter uma seção tal que permita uma rápida captação 

das águas que escoam pela borda da plataforma conduzindo-as às descidas d'água” 

(DNIT,2006, p. 191).  

O material a ser utilizado por essas saídas podem ser de concreto com 

superfície lisa como também por chapas metálicas. As saídas que são de concreto 
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são executadas no local juntamente com as descidas d’água, já as chapas metálicas 

são moldadas no canteiro de obra e fixadas no local com chumbadores (DNIT, 2018). 

 

2.1.9.8 Caixas coletoras 

 

“As caixas coletoras têm por finalidade coletar as águas oriundas das sarjetas 

de corte, das descidas d'água dos cortes e talvegues, conduzindo-as para fora do 

corpo estradal através dos bueiros de greide ou bueiros de grota” (JABÔR, 2018, 

p.153). 

Segundo DNIT (2006), as caixas coletoras têm por objetivo: coletar as águas 

que são provenientes das sarjetas, de áreas a montante de bueiros de talvegues, 

como também coletar as águas provenientes das descidas d’água de cortes, além de 

permitir a inspeção dos condutos que por ela passam e por fim possibilitar a mudança 

da dimensão dos bueiros. 

A altura máxima recomendada para a caixa coletora é de 2,50m, podendo 

chegar à 3,00m em casos extremos, visando a facilitar de forma segura os serviços 

de manutenção da mesma. Essas caixas deverão ser posicionadas para dentro do 

corte, o mais afastado possível do bordo, para a maior segurança dos motoristas e 

dos pedestres (JABÔR, 2018). 

 

2.1.9.9 Bueiro de greide  

 

O bueiro de greide consiste de uma linha de tubos de concreto, geralmente 

armado, com um diâmetro de aproximadamente 0,80m, onde é apoiado em um berço 

de concreto magro, quase na superfície da plataforma de terraplanagem, no qual tem 

por objetivo propiciar uma adequada condição de deságue de toda água coletada 

pelos dispositivos de drenagem superficial, cuja a vazão admissível foi superada e 

também drenar pontos baixos (PEREIRA et al., 2007). 

Os bueiros de greide se localizam em uma série de locais que são: nas 

extremidades dos comprimentos críticos das sarjetas de corte, nos pés das descidas 

d’água dos cortes, nos pontos de passagem de corte – aterro, além das rodovias de 

pista dupla. Esse tipo de bueiro pode ser implantado na transversal ou 

longitudinalmente ao eixo da rodovia (DNIT, 2006). 
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Os materiais que constituem esse tipo de bueiro são: caixas coletoras, corpo e 

boca, no qual as caixas coletoras são construídas ao lado da pista nos dois lados e 

também no canteiro central, geralmente dotadas com tampa em forma de grelha. O 

corpo do bueiro é constituído por tubos de concreto armado ou metálicos e a boca do 

bueiro será construída à jusante, no nível do terreno ou do talude (DNIT, 2006). 

 

Figura 18 - Bueiro de Greide em Aterro 

Fonte: DNIT (2006) 

 

Figura 19 - Bueiro de Greide em Corte 

Fonte: DNIT (2006) 

 

2.1.9.10 Dissipadores de energia 

 

Os dissipadores de energia são dispositivos que tem como função reduzir a 

energia do fluxo d’água, provenientes de outros dispositivos de drenagem, reduzindo 

assim a velocidade de escoamento, minimizando os efeitos que são causados pela 

erosão no terreno natural. Os dissipadores são classificados de duas formas que são: 

dissipadores localizados ou bacia de amortecimento e dissipadores contínuos, que 

será visto nos tópicos a seguir (PEREIRA et al., 2007). 
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2.1.9.10.1 Dissipadores localizados  

 

São obras de drenagem destinadas na redução de velocidade da água que 

passa de um dispositivo de drenagem superficial qualquer para um terreno com solo 

natural, evitando assim a formação de uma erosão. Geralmente são instalados em 

locais como: no pé das descidas d’água, na boca da jusante de um bueiro e também 

nas saídas das sarjetas de corte, principalmente nos pontos da passagem de corte -

aterro (DNIT, 2006). 

 

2.1.9.10.2 Dissipadores contínuos  

 

Esse tipo de dissipador tem por objetivo, reduzir a velocidade da água 

continuamente ao longo de seu percurso, evitando a erosão em pontos que venham 

comprometer a estabilidade do corpo estradal. Se localizam geralmente em descidas 

d’água, em formado de degraus e ao longo do aterro, fazendo com que a água 

precipitada sobre a plataforma escoe pelo talude, de forma contínua, sem nenhum 

desvio, e não o afetando (DNIT, 2006). 

Os dissipadores de energia contínuos que forem utilizados em aterro, devem 

ser construídos com uma camada de concreto de aproximadamente 50,0cm de 

largura e uma espessura de aproximadamente 10cm, de acabamento áspero, obtido 

através do assentamento em formado irregular de pedras com dimensões de 7,5cm 

(DNIT, 2006). 

A seguir será apresentado imagens sobre a aplicação dos dissipadores de 

energia, como também dos dissipadores de energia contínuos. 
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Figura 20 - Dissipadores de Energia Contínuo 

Fonte: DNIT (2006) 

 

Figura 21 - Dissipadores de Energia Aplicáveis nas Saídas de Sarjetas e Valetas  

Fonte: DNIT (2018) 

 

Figura 22 - Aplicáveis à Saídas de Bueiros Tubulares e Descidas D’água em Aterro  

Fonte: DNIT (2018) 



52 
 

2.1.9.11 Escalonamento de taludes  

 

O escalonamento de taludes tem por objetivo evitar com que a precipitação 

ocorrida sobre a plataforma e os taludes, atinjam através do escoamento superficial, 

velocidades superiores aos limites de erosão dos materiais que o compõem. Fazendo 

com que as banquetas sejam providas de dispositivos de captação e sarjetas de 

banquetas que conduziram o desague de forma segura (DNIT, 2006). 

Segundo o DNIT (2006), para se calcular o escalonamento são utilizados os 

seguintes elementos:  

 

a) Intensidade de precipitação; 

b) Parâmetros que definem a declividade; 

c) Coeficiente de escoamento do talude e da plataforma; 

d) Coeficiente de rugosidade de Strickler;  

e) Declividade transversal e longitudinal da plataforma; 

f) Velocidade de erosão do talude. 

 

Para o cálculo da altura máxima entre as banquetas, deve se observar dois 

casos: que é quando a rodovia não possui sarjeta de aterro e o outro quando existe a 

sarjeta de aterro na rodovia, sendo no primeiro caso, necessário se considerar as 

contribuições da plataforma nos cálculos do primeiro escalonamento de aterro. Para 

o segundo caso não é necessário considerar a contribuição da plataforma nos cálculos 

do primeiro escalonamento de aterro, sendo assim semelhante aos demais cálculos 

de escalonamentos em corte e aterro (DNIT, 2006). 

 “O dimensionamento consiste em calcular a altura máxima entre a borda do 

acostamento e a primeira banqueta, de modo que a velocidade de escoamento seja 

inferior à de erosão do talude” (DNIT, 2006, p.206). 

 

2.1.9.12 Corta-rios 

 

Segundo DNIT (2006, p.211), “os corta-rios são canais de desvio abertos com 

a finalidade de:  
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a) Evitar que um curso d'água existente interfira com a diretriz da rodovia, 

obrigando a construção de sucessivas obras de transposição de talvegues; 

b) Afastar as águas que ao serpentear em torno da diretriz da estrada, coloquem 

em risco a estabilidade dos aterros; 

c) Melhorar a diretriz da rodovia.” 

 

No projeto de corta-rios sempre deverá conter as seguintes especificações que 

são: levantamento topográfico da área aonde será aplicado o projeto, projeto 

horizontal, sendo que deverá constar as plantas amarradas no projeto da rodovia e 

com escalas convenientes, projeto vertical que deverá conter perfil longitudinal com a 

mesma altimetria do projeto da rodovia, as seções transversais com indicação dos 

taludes laterais de acordo com a natureza do terreno e por fim o memorial de cálculo 

(DNIT, 2006). 

Na figura a seguir será possível verificar como é um corta-rios em uma rodovia. 

 

Figura 23 - Corta - Rio 

Fonte: DNIT (2006) 
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2.1.9.13 Drenagem de alívio de muros de arrimo 

 

A drenagem interna de um muro de arrimo tem por objetivo, aliviar as pressões 

geradas pelo lençol d’água existente no maciço a ser arrimado, nas proximidades da 

obra, diminuindo assim o empuxo total sobre ela. Esse sistema de drenagem também 

tem a capacidade de captar possíveis infiltrações devida a ruptura de canalizações de 

serviços urbanos, no qual é muito comum em áreas urbanas ocorrerem o colapso de 

obras de arrimo (DNIT, 2006). 

Vale salientar que se não houver o sistema de drenagem em muro de arrimo, 

o efeito da água sobre a estrutura, faz aumentar em aproximadamente duas vezes o 

valor do empuxo calculado para solo sem água (DNIT, 2006). 

 

2.1.9.13.1 Dimensionamento hidráulico  

 

“O dimensionamento hidráulico do sistema de drenagem está intimamente 

associado ao projeto do muro, pois os esforços transmitidos à obra dependem, em 

grau elevado, do posicionamento e características dos elementos drenantes” (DNIT, 

2006, p.214). 

Para muros de arrimo de até 2,00m de altura, se faz a drenagem ao longo da 

face vertical do muro. Caso se tenha dificuldade ou falta de materiais drenantes, 

poderá ser mais econômico omitir a drenagem e projetar o muro considerando o 

empuxo hidrostático nos cálculos. Para alturas maiores de 2,00m, é praticamente 

obrigatório o uso de drenagem em muro de arrimo, pelo fato da ausência de drenagem 

passar a ser perigosa caso da água não seja considerado ou antieconômica, pois a 

consideração do empuxo faz com que a obras fiquem mais robustas e com maior 

consumo de materiais (DNIT, 2006). 

“Deve-se dar preferência ao uso de materiais granulares de comprovada 

permeabilidade e com granulometria adequada. Como material drenante também 

podem ser utilizados tubos dreno plásticos” (DNIT, 2006, p.215). 

“A falta de drenagem, ou, a execução de drenagem inadequada, sem obedecer 

a critérios de filtro ou sem capacidade para escoar a vazão real do solo, é causa de 

muitos insucessos em obras de arrimo” (DNIT, 2006, p.215). 

Na figura abaixo será mostrado o esquema dos drenos em muros de arrimo. 
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Figura 24 - Esquema dos Drenos em Muros de Arrimo  

Fonte: DNIT (2006) 
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2.1.10 Manutenção dos Sistemas de Drenagem  

 

A conservação de uma rodovia compreende uma série de conjuntos de 

operações rotineiras, periódicas e de emergência que são realizadas com o objetivo 

de preservar as características físicas e técnicas do sistema rodoviário e de suas 

instalações fixas, estando dentro de padrões de serviços estabelecidos. No qual esses 

serviços de conservação fazem parte de um conjunto de funções e atividades que são 

destinadas a manter e proporcionar conforto e segurança aos usuários (DNIT, 2005). 

Existe uma grande quantidade de ações a serem realizadas para manter uma 

estrada em boas condições de uso, porém, iremos abordar apenas as ações de 

manutenção relacionadas com os dispositivos de drenagem que é o foco principal 

deste trabalho. Sendo utilizado a instruções de serviços de conservação (ISC- 17/04). 

Para valetas, sarjetas e dispositivos axiais de drenagem superficial, a 

manutenção é realizada através da remoção de todo o entulho dos materiais 

acumulados e da vegetação que esteja obstruindo a passagem livre do curso das 

águas correntes, sendo utilizado na limpeza, procedimento manual ou mecânico. Vale 

salientar que para áreas planas, a manutenção deve ser realizada constantemente, 

verificando se não existe nenhuma formação de poça d’água ou depósito de 

sedimentos (DNIT, 2005). 

A manutenção nas descidas d’água será através da conservação da vegetação 

sobre o talude de aterro, que sempre deverá ser aparada afim de facilitar as inspeções 

e possíveis reparos imediatos dos dispositivos. Para os dissipadores de energia a 

manutenção deverá ser realizada através da reposição das pedras que eventualmente 

estão faltando ou que tenham sido deslocadas de suas posições originais e até 

mesmo uma possível reconstrução de alguma parte do sistema de drenagem que 

tenha sido destruída pela ação da água (DNIT, 2005). 

Para caixas coletoras deverá ser feito inspeção após a ocorrência de uma forte 

precipitação, verificando se não houve acumulo de sedimentos, tais como pedras, solo 

e vegetação. Os bueiros deverão ter uma manutenção rotineira, que consiste na 

limpeza das bocas de entrada, da limpeza no interior da tubulação, como também a 

verificação e reparação, roçando a vegetação dos canais à montante e à jusante. E 

por fim a reparação de trincas que devem ser reparadas o mais rápido possível, após 

encontra-las, afim de se evitar o mau funcionamento do bueiro, como também o 

rompimento do mesmo, causando graves transtornos (DNIT, 2005). 
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2.1.11 Problemas Relacionados à Drenagem Superficial de Rodovias  

 

As águas superficiais que descem as encostas de um corte de estrada, 

desceram sobre o talude, causando a erosão que poderá comprometer a estabilidade 

do maciço, carregando o material de erosão para a pista, o que em conjunto com a 

água, pode dificultar e até mesmo impedir o tráfego normal de veículos (DNIT, 2010).  

O acúmulo de água que escoa sobre a pista de rolamento, dependendo da 

espessura da lâmina d ‘água que se forma, poderá comprometer seriamente as 

condições de aderência da pista, acarretando graves acidentes, com a derrapagem e 

a aquaplanagem. Caso a água da chuva venha a penetrar sobre a base e nela se 

acumular, os efeitos destrutivos, pelas pressões hidráulicas que as cargas dos 

caminhões pesados transmitem, serão danosos e poderão causar a ruína total de um 

pavimento, ainda que corretamente projetado (DNIT,2010). 

Será abordado a seguir alguns exemplos de problemas relacionados a falta de 

drenagem superficial de rodovias, apresentando também alguns casos. 

 

a) Excesso de água na pista; 

b) Rompimento da tubulação de bueiro; 

c) Falta de sarjeta; 

d) Limpeza; 

e) Saída d’água mal planejada; 

f) Queda de barreira; 

 

2.1.11.1 Acidentes causados pela falta de drenagem em rodovias 

 

 “Camionete capota na BR-282 após aquaplanagem em Nova Itaberaba. 

Conforme a PRF, o rodado traseiro do veículo teria aquaplanado, devido ao acúmulo 

de água no asfalto, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção” 

(RÁDIO TUNAPORÂ, 2017). 
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Figura 25 - Foto do Acidente  

Fonte: Polícia Rodoviária Federal (2017) 

 

“Passageiro fica preso às ferragens após caminhão aquaplanar e tombar na 

BR-262, em MS” (G1 MS, 2017).  

“Segundo o motorista, de 21 anos, que não se feriu, chovia no momento do 

acidente. Ele explicou ao G1 que perdeu o controle da direção e que estava entre 70 

e 80 quilômetros por hora” (G1 MS, 2017).  

“Uma mulher de 22 anos foi arremessada para fora do veículo após o carro em 

que estava aquaplanar e sair da pista no km 48 da BR-290, em Glorinha, na Região 

Metropolitana de Porto Alegre” (G1 RS, 2018). 

“Caminhão invade pista após aquaplanar e causa morte de jovem de 24 anos 

em Santa Rita do Sapucaí, MG” (G1 MG, 2018). 

“De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão invadiu a pista 

contrária e atingiu a lateral de um carro. Em seguida, bateu de frente com o veículo 

da vítima. O caminhão saiu da pista e caiu em uma ribanceira ao lado do acostamento” 

(G1 MG, 2018). 
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Figura 26 - Acidente Causado por Aquaplanagem 

 
Fonte: Polícia Rodoviária Estadual (2018) 

 

Os acidentes mostrados acima, são causados principalmente pela falta de 

drenagem e de manutenção de muitas rodovias que cortam o Brasil, podendo tirar a 

vida de muitas pessoas.  

 

2.1.12 Obstruções Parciais de Vazões 

 

O objetivo desse item é mostrar os efeitos das obstruções parciais sobre o 

funcionamento hidráulico das pontes dos bueiros, no qual são muitos os casos de 

obstruções que interferem no dimensionamento destas obras. O efeito de remanso 

que é provocado pelas barragens, e pelas marés merecem uma atenção especial 

(DNIT, 2006). 

No caso dos bueiros, a fixação do nível d’água a jusante é importante no 

dimensionamento. Já no caso das pontes, o nível de água deverá ser calculado no 

máximo possível, por causa do efeito do remanso (DNIT, 2006). 

O remanso é o escoamento gradualmente variado em canais, que é um regime 

permanente, no qual a profundidade varia gradualmente ao logo da extensão do canal 

(DNIT, 2006). 
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2.1.13 Elaboração e Manutenção do Inventário Rodoviário  

 

A seguir iremos explicar de forma resumida os procedimentos que deverão ser 

seguidos para a elaboração e manutenção do inventário rodoviário. Que segundo o 

DNIT (2005), os procedimentos são:  

 

a) Classificação, Identificação e Codificação das Rodovias; 

b) Sinalização Quilométrica; 

c) Demarcação Hectométrica; 

d) Elaboração do Inventário; 

e) Atribuição das Condições aos Serviços; 

f) Manutenção do Inventário; 

g) Quantificação dos Serviços de Conservação Especial; 

h) Complementação de Informações do Inventário Rodoviário. 

 

A classificação, identificação e codificação das rodovias é responsável em 

estabelecer um sistema de coordenadas como o código da rodovia e a sua origem 

quilométrica, de tal forma que a rodovia fique perfeitamente individualizada. Isso 

permite que o DNIT elabore e mantenha inventários e o cadastro de suas rodovias, 

devidamente atualizados em um banco de dados. Já a demarcação quilométrica é 

elemento básico de uma rodovia em que se apoiará o inventário gerador de 

conservação, além de ser muito importante para os serviços de manutenção, tráfego, 

policiamento e também para os usuários (DNIT,2005). 

Para um melhor entendimento, a demarcação hectométrica é utilizada para a 

facilitação da elaboração e atualização do inventário de conservação, permitindo que 

o registro dos dados, em campo sejam feitos com melhor rapidez e fidelidade. Essa 

demarcação é realizada nas vias pavimentadas, que consiste da pintura de números 

de 1 a 9 na superfície de rolamento a cada 100 metros, no sentido crescente da 

quilometragem da via.   

Segundo o DNIT (2005), para a elaboração do inventário é necessário um 

planejamento inicial de escritório, com o preenchimento dos impressos no campo, a 

organização dos mesmos e a elaboração do resumo em escritório. Na atribuição das 

condições de serviço, é necessário em todos os serviços da conservação de rotina, 
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classificar a intensidade que deverá ser aplicada num determinado serviço. Que são 

avaliadas por uma pessoa responsável. 

A atualização do inventário de toda a rede viária é de responsabilidade de um 

Supervisor local sob sua jurisdição, que deverá sempre estar bem atento às seguintes 

modificações que possam ocorrer em sua rede viária, e providenciar as atualizações, 

que são: modificações das dimensões físicas ou tipos dos elementos existentes, 

execução de melhoramentos que incluam elementos novos à rodovia e construção de 

novos trechos de rodovias ou de novas edificações (DNIT,2005). 

Os dois últimos itens (g, h) serão realizados caso haja a necessidade de 

elementos especiais de rodovias, e complementação de informações que devido a 

ocorrência escassas são levantadas em uma unidade local. O levantamento destas 

informações, em nível de segmento, em alguns casos não se justifica e, em outros, se 

tornaria demasiadamente detalhado e repetitivo (DNIT,2005). 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL  

 

A metodologia utilizada nesse trabalho foi baseada na pesquisa bibliográfica 

em manuais, livros, apostilas e pesquisas da internet para aprofundar melhor o 

assunto a ser estudado, buscando assim todo o conhecimento necessário para a 

verificação dos sistemas de drenagem superficiais na rodovia SC135. 

Este TCC utilizou a pesquisa exploratória como método de trabalho. “A 

pesquisa exploratória é um dos tipos de pesquisa científica. Consiste na realização de 

um estudo para a familiarização do pesquisador com o objeto que está sendo 

investigado durante a pesquisa”. 

Além do levantamento bibliográfico, o processo envolve a efetuação de 

entrevistas com pessoas que tenham conhecimento sobre o assunto analisado, 

pesquisas de campo e análise de outros exemplos que estimulem a concepção do 

assunto (SIGNIFICADOS, 2018). 
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2.2.1 Sobre a Rodovia SC135 

 

A SC 135 é uma rodovia bastante sinuosa e de pista simples, que corta o estado 

de Santa Catarina de forma longitudinal (de norte ao sul), com uma extensão 

aproximada de 222 km, tendo como seu ponto inicial na interseção com a SC 280 em 

Porto União SC e seu final na interseção com a SC 390 na cidade de Celso Ramos 

SC.  

Passando pelos seguintes municípios Porto União, Matos Costa, Calmon, 

Caçador, Rio das Antas, Videira, Tangará, Ibiam, Campos Novos e Celso Ramos. Por 

esse motivo é considerada uma importante rodovia para região meio – oeste 

Catarinense, por ser a responsável em escoar boa parte da produção dos municípios 

que ela passa. O mesmo trecho desta rodovia até o ano de 2013 possuía outras 

nomenclaturas que eram as SCs 302, 303 e 455, onde que cada uma correspondia a 

um trecho do traçado atual. Como será mostrado na figura a seguir, já na figura 28, 

está sendo mostrado a imagem do trecho completo da rodovia na atualidade, onde 

que o ponto de interrogação (em preto) destaca o local aproximado do trecho definitivo 

de estudo. 
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Figura 27 - Mapa de Correlação de Algumas Rodovias 

Fonte: DEINFRA (2018) 
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2.2.2 Determinação do Trecho de Trabalho  

 

Primeiramente antes de definirmos um trecho específico para o estudo da 

drenagem do local, foi preciso escolher um trecho da SC 135 para realizarmos uma 

visita técnica e determinarmos na sequência o trecho principal de estudo. 

O trecho inicial definido tem aproximadamente 32,6 km com início em Caçador 

SC e final em Videira SC passando pela cidade de Rio das Antas, os pontos de início 

e fim tiveram como referência os trevos de acesso as duas cidades. A seguir poderá 

ser visto uma imagem com o mapa do trecho inicial, com um ponto de interrogação 

(em preto) que se refere ao trecho definitivo. 

 

Figura 28 - Mapa do Trecho Inicial 

Fonte: HERE, Microsoft Corporation (2018) 

 

A realização da visita técnica no trecho inicial será importante para podermos 

ver de perto a situação da rodovia, para em seguida verificarmos o trecho que mais 

apresentou sistemas de drenagem com problemas.  

No qual na sequência especificaremos um trecho específico de estudo, para a 

montagem de um inventário. 
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A escolha do trecho definitivo de estudo se deu após a visita técnica realizada, 

sendo escolhido um sub trecho que apresentava vários problemas de drenagem e até 

mesmo de pavimentação. 

 Trecho considerado um dos locais mais problemático e perigoso de todo o 

trecho entre Caçador e Videira, principalmente em dias de chuva, podendo causar até 

mesmo graves acidentes. 

Esse trecho está localizado entre Rio das Antas e Videira, mais 

especificamente entre o quilômetro 112 até ao 119,5, correspondendo assim uma 

distância 7,5Km para o estudo da drenagem. A seguir será mostrado um mapa com o 

trecho específico figura 29. As figuras 30, 31 e 32, correspondem ao trecho específico, 

dividido em 3 imagens, na qual mostra um maior detalhamento do trecho a ser 

estudado, cada imagem representa aproximadamente 2,5km do trecho total. Na 

imagem 33 será mostrado um perfil de elevação do trecho de estudo. 
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Figura 29 - Trecho Definitivo de Estudo 

Fonte: Adaptado Google Earth (2018) 
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Figura 30 – Detalhes do Trecho de Estudo 01/03 

Fonte: Adaptado Google Earth (2019) 
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Figura 31 - Detalhes do Trecho de Estudo 02/03  

Fonte: Adaptado Google Earth (2019) 
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Figura 32 - Detalhes do Trecho de Estudo 03/03 

Fonte: Adaptado Google Earth (2019) 
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Figura 33 - Perfil de Elevação do Trecho de Estudo  

Fonte: Adaptado Google Earth (2019) 
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Como visto na imagem 33, a elevação do km 112 é de aproximadamente 778 

metros e do km 119,5 é de 848 metros do nível do mar, o ponto mais alto da rodovia 

tem 895 metros de altitude e a menor elevação é de 759 metros.  

A identificação dos dispositivos de drenagem será realizada durante as visitas 

técnicas que serão realizadas no trecho escolhido como definitivo, identificando os 

pontos com problemas e montando na sequência um inventário com fotos e com 

possíveis soluções. 

 

2.2.3 Considerações Iniciais  

 

Para a elaboração do inventário dos dispositivos de drenagem que 

apresentaram problemas, serão feitas visitas técnicas no trecho designado para o 

estudo, será tirado fotos para utilização na montagem do inventário com as 

respectivas causas desses problemas encontrados, identificando também a 

quilometragem que se encontram esses problemas. 

 

2.2.4 Inventário  

 

Geralmente quando se fala em inventário, vem a nossa mente que se trata do 

levantamento, apuração de bens de uma pessoa já falecida, além de pensarmos 

também no inventário de uma empresa, que é a contagem de todos os itens do 

estoque e afins, para contabilização no balaço. Mas também existe outros tipos de 

inventários que são utilizados na engenharia e na construção civil, que nesse caso 

será voltado para rodovias, no qual se tem praticamente o mesmo significado e 

função. 

O inventário é a contagem física de todos os tipos de itens existentes num 

determinado trecho rodoviário, necessitando apenas de atualizações no momento em 

que forem incorporados novos elementos no trecho. 

O resultado do inventário é incontestavelmente um dos elementos base para a 

confecção do balanço de uma estrada, na qual por seu intermédio é possível conhecer 

a quantidade exata de cada elemento presente em uma determinada rodovia como 

por exemplo a qualidade do pavimento, quantidade de placas de sinalizações, 

sarjetas, valetas, bueiros e entre muitos outros que podem constituir uma estrada. 
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2.2.5 Inventário na Conservação de Rodovias  

 

Boa parte das rodovias pavimentadas são constituídas por uma grande 

quantidade de elementos, tais como aterros, cortes, pistas de rolamento, pontes, 

bueiros, sarjetas, cercas, revestimentos, placas de sinalização, áreas de descanso e 

muitos outros elementos.  

Com isso, para se manter em bom estado e garantir a segurança de seus 

usuários é necessário a elaboração de um plano de conservação, que consiste em 

conhecer todos os seus elementos, pois são os responsáveis pela geração da 

manutenção. Após a quantificação desses elementos são necessários os registros e 

o levantamento dos mesmos, o qual damos o nome de inventário de elementos 

geradores de serviços de manutenção. E por último, se define a intensidade da 

aplicação desses serviços. Sendo assim, para a elaboração e manutenção do 

inventário rodoviário, se deve obedecer a uma série de procedimentos, que foram 

explicados anteriormente no tópico 2.1.13.  

Ou seja, para a elaboração do inventário é preciso de um planejamento inicial, 

sendo que durante o percorrer do trecho de estudo se deve utilizar o preenchimento 

de impressos, registrando todos os elementos geradores de conservação. Na 

atualização do inventário se deve levar em conta modificações, execuções de 

melhoramentos que incluam novos elementos, além da construção de novos trechos 

de rodovia ou edificações.  

Para o seguinte trabalho será utilizado o inventário para o levantamento de 

todos os elementos de drenagem que apresentarem problemas no trecho designado 

para o estudo, indicando também a quilometragem aproximada dos mesmos e o 

possível problema.   

 

2.2.3 Elaboração de Inventário  

 

Após a realização de 4 visitas técnicas para o levantamento completo do trecho 

a ser estudado da rodovia SC 135 entre o km 112 e 119,5, será montado um inventário 

dos dispositivos de drenagem que apresentaram problemas de funcionamento. O 

inventário será dividido em 7 trechos de 1 quilômetro e mais um trecho com 

aproximadamente 500 metros, totalizando 7,5 quilômetros. 
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O inventário abordará diversas estruturas de drenagem encontradas em 

rodovias, que apresentaram problemas como o bueiro circular corrugado de grota, 

sarjeta triangular de corte, valeta sem revestimento, tubo de concreto de seção circular 

e o estado do pavimento em alguns casos. Além de se abordar a implantação e a 

melhoria de elementos de drenagem como valetas sem revestimento, sarjetas e 

descidas d’água em trechos que apresentam baixa eficiência de escoamento. 

Os problemas que serão abordados são os mais diversos como: obstruções em 

diversos elementos de drenagem, transbordamento de água na pista de rolamento, 

falta de estrutura, conservação, limpeza e manutenção adequada. Causando assim 

riscos aos usuários da rodovia. 

Será tirado diversas fotos dos problemas encontrados no trecho de estudo, 

para a descrição do mesmo com as possíveis causas.  

Será elaborado mapa utilizando o aplicativo Google Earth, indicando os pontos 

inventariados com suas respetivas fotos. Além de ser apresentado os resultados finais 

do Google Earth, através de fotos que mostraram os comandos que foram utilizados 

no programa. 

 

2.2.4 Materiais Utilizados  

 

Para a realização do inventário foi preciso a utilização de diversos tipos de 

ferramentas e materiais, principalmente durante as visitas técnicas, para o 

levantamento detalhado dos dispositivos de drenagem que apresentaram problemas. 

Os materiais utilizados foram:  

 

a) Aplicativos de GPS do celular; 

b) Caderno de anotações; 

c) Câmera do celular; 

d) Estabilizador para celular; 

e) Mapas; 

f) Odômetro do veículo utilizado; 

g) Pá pequena; 

h) Placas de sinalização indicadoras da quilometragem da rodovia. 
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2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS   

 

Como apresentado anteriormente o trecho de estudo foi dividido em 7 trechos 

com 1 quilômetro e mais 1 com aproximadamente 500 metros, para um melhor 

detalhamento dos problemas, e para melhor organização do inventário que conseguirá 

abordar toda a quilometragem do estudo.  

 

2.3.1 Análise por Trecho  

 

Aqui será analisado os trechos que apresentaram problemas, e também será 

abordado, de forma técnica, um pouco das estruturas de drenagem encontradas com 

problemas, além de ser mostrado o perfil de elevação de cada trecho. 

 

2.3.1.1Trecho 1  

 

 Esse trecho apresenta como dispositivo de drenagem sarjeta triangular de 

corte. Na grande maioria a água escoa para a beira da pista de rolamento em declives 

existentes ou em valetas em terreno natural, por esse motivo nenhum problema 

relacionado com drenagem foi encontrado.  

 

Figura 34 - Perfil de Elevação Trecho 1 

Fonte: Adaptado Google Earth (2019) 
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2.3.1.2 Trecho 2   

 

A seguir serão apresentadas as estruturas de drenagem que fazem parte do 

trecho 2 do inventário, que apresentaram problemas ou que precisaram ser 

implantadas. 

 

Bueiro circular corrugado de grota 

 

Os bueiros são dispositivos responsáveis em permitir a passagem livre das 

águas que acorrem as estradas e também permitir a transposição de talvegues 

atingidos pela rodovia. 

São instalados no fundo das transposições de talvegues e responsáveis por 

corresponderem a cursos de água permanentes e em muitos casos utilizados em 

obras de grande porte, ou seja, são os responsáveis em atravessar a água de um lado 

para o outro da estrada.  

 

Figura 35 - Bueiro Circular de Grota (ARMCO) 

Fonte: O próprio autor (2018) 
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O bueiro corrugado metálico deverá ser fabricado a partir de bobinas de aço, 

seguindo as normas da AASHTO e ASTM e revestidos adequadamente para suportar 

as mais diversas condições ambientais. As costuras das chapas deverão ser feitas 

por meio de parafuso ou cintas, de acordo com o tipo do produto. 

Para esse tipo de bueiro existe uma variedade imensa de formas e dimensões, 

entre elas: a circular, a lenticular, a elíptica e os arcos semicirculares ou com raios 

variáveis (ovoides). As especificações técnicas desse tipo de tubulação são 

encontradas diretamente com o seu fabricante, porém devem seguir as normas 

técnicas. 

 

Valeta de proteção de corte / aterro e valetão late ral  

 

As valetas de proteção de corte são responsáveis em interceptar as águas que 

escorrem pelo terreno a montante, impedindo que a mesma atinja o corte. As valetas 

de proteção de aterro têm o mesmo objetivo, porém a diferença que impede de a água 

atingir o pé do talude do aterro.  

Por não se tratar de uma valeta de corte e nem de aterro, o valetão lateral é 

conhecido como valetões laterais, que são formados a partir da borda do 

acostamento, sendo constituído de um lado pelo acostamento e do outro pelo próprio 

talude de corte, processo designado como falso-aterro. Em regiões planas, pode 

exercer duas funções sem dificuldade, podendo trabalhar como sarjeta e dreno 

profundo ao mesmo tempo, por isso que faz parte da drenagem profunda de uma 

rodovia.  

Por esse motivo, dá para se dizer que os problemas encontrados nesse trecho 

do inventário estão relacionados com o valetão lateral, pelo motivo de não haver 

nenhum corte e aterro na região da valeta sem revestimento que necessita do 

aumento de capacidade.  

 

Sarjeta de corte (triangular e trapezoidal) 

 

Esse tipo de dispositivo de drenagem é utilizado para a captação das águas 

que precipitam na pista de rolamento e taludes de cortes, afim de conduzi-las para 

fora do corpo estradal.  E devem ser construídas em todos os cortes, nas margens 

dos acostamentos da rodovia, terminando em pontos de saída convenientes como 
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caixas coletoras e pontos de passagens de corte para aterro. Existem vários tipos de 

seções de sarjetas de corte (triangular, trapezoidal, retangular), dependendo da 

capacidade de vazão necessária. Porém a que iremos abordar é a sarjeta triangular. 

A sarjeta triangular é bem aceita em obras rodoviárias e afins, por apresentar 

uma razoável capacidade de vazão, além de ser importante para a redução dos riscos 

de acidentes.   

 

Figura 36 - Sarjeta Triangular 

Fonte: DNIT (2006) 

 

Para a execução e um melhor aproveitamento da sarjeta se deve seguir 

algumas indicações, algumas serão mostradas na sequência. 

A sarjeta deverá ter do lado do acostamento, uma declividade de 

aproximadamente de 25%.  

Para revestimento de pedra argamassada se deve utilizar diâmetro máximo de 

10 cm. Para sarjetas de concreto, o revestimento deverá ser dosado com Fck= 15Mpa 

a 28 dias.  

Para a sarjeta triangular se deve utilizar a espessura mínima de 0,08m. As 

formas guias deverão ser espaçadas a cada 3 metros. A junta de dilatação deverá ser 

realizada a cada 12 metros.  

A sarjeta trapezoidal é utilizada quando a sarjeta triangular em suas máximas 

dimensões permitidas não conseguir atender as descargas do projeto, por esse motivo 

deve se adotar a sarjeta de seção trapezoidal. 

 A sarjeta deve ser dotada de uma barreira tipo meio-fio, com a finalidade de 

proteger veículos desgovernados que venham a cair na mesma.  
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Figura 37 - Sarjeta Trapezoidal 

Fonte: DNIT (2018) 

 

Transposição de segmento de sarjeta  

 

Dispositivo destinado para dar acesso as propriedades ou vias laterais da 

rodovia, permitindo que os veículos passem pelas sarjetas sem causar danos aos 

dispositivos de drenagem ou a interrupção do fluxo canalizado. A seguir será mostrado 

algumas imagens sobre esse tipo de sarjeta.  

 

Figura 38 - Transposição de Segmentos de Sarjetas 

Fonte: DNIT (2018) 
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Figura 39 - Transposição de Segmentos de Sarjetas – Vistas  

Fonte: DNIT (2018) 

 

As especificações desse tipo de sarjeta seriam: o concreto deverá ser dosado, 

para uma resistência à compreensão simples aos 28 dias e 11Mpa (base de 

assentamento) e de 15Mpa para a laje ou grelha de cobertura.  

Os tubos de concreto deverão ser do tipo de encaixe ponta e bolsa, quando 

utilizados. Moldagem do trecho de transição na entrada e saída do dispositivo e 

escavação, de forma a suportar o dispositivo selecionado e muitos outros. Nas 

imagens acima é possível ver um pouco das definições técnicas desse tipo de sarjeta. 

 

2.3.1.2.1 Problemas trecho 2  

 

E para começar, mostraremos na sequência as imagens da situação que se 

encontra o bueiro de grota em aço corrugado (tubo armco) da rodovia SC135 

quilômetro 113, com 2,5m de diâmetro, segundo as normas de conservação do DNIT 

o mesmo, não está recebendo à devida manutenção, e muito menos a resolução do 

problema, que seria a retirada do material que está impedindo a passagem da água.  
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Figura 40 - A Jusante Bueiro de Grota  

Fonte: O próprio autor (2018)  

 

Figura 41 - Obstrução no Bueiro de Grota (visto pela jusante)  

Fonte: O próprio autor (2018) 
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Figura 42 - A Montante do Bueiro de Grota 

Fonte: O próprio autor (2019) 

 

Como mostrado nas imagens anteriores (40,41 e 42), o entupimento do bueiro 

de grota é um problema presente no Km 113 da SC-135. Aonde é possível perceber 

que o tubo de drenagem corrugado de aço está na totalidade de seu diâmetro (fig.42), 

no qual se encontra todo obstruído pelo próprio material de sua estrutura, dando a 

entender que no passado ocorreu uma deterioração a montante do tubo, o que não 

foi concertado, permanecendo até os dias de hoje com esse problema.  

Pelo fato de estar obstruído, em dias que ocorre uma grande precipitação 

pluviométrica faz com que o tubo não suporte e acabe transbordando a água que vem 

a montante sobre a pista de rolamento, causando riscos para os motoristas que 

passam pelo local, além de causar vários problemas no pavimento como formação de 

buracos. Isso acontece por que o tubo apresenta praticamente a mesma vazão 

independente se estiver chovendo ou não. 

Na figura 42 é possível ver que o tubo (a montante) está praticamente todo 

submerso, sendo o mesmo indicado por uma flecha vermelha, mostrando que o 
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sistema de drenagem está bem prejudicado, além de haver uma grande quantidade 

de galhos de árvores e afins. Na jusante do tubo (fig.40) é possível ver que está 

havendo um represamento do riacho, fazendo com que o tubo corrugado de aço fique 

mais da sua metade submerso, prejudicando ainda mais o seu escoamento, 

principalmente em dias de chuva.  

 

Figura 43 - Buracos Ocasionados Pelo Excesso de Água 

Fonte: O próprio autor (2019) 

 

A imagem 43 está mostrando um dos problemas gerados no pavimento pelo 

transbordamento e deficiência de drenagem no local aonde o tubo está obstruído, 

assunto que será abordado com mais detalhes posteriormente. 

Para solução prática desse problema seria necessário a remoção total do 

material que está obstruindo esse bueiro. Sendo que para sua remoção seria 

necessário a utilização de equipamento mecânico, para puxar com cabo de aço o 

material que se encontra dentro do bueiro de grota, utilizando -se como suporte para 

a realização desse procedimento uma ponte férrea desativada nas proximidades, 

porém o ideal seria a realização de obras. 

Outros problemas encontrados seriam a falta de capacidade de uma valeta sem 

revestimento/ valetão lateral e de uma sarjeta triangular de corte, além da falta de 

estruturas de drenagem como sarjetas triangulares de corte e de transposição de 

segmento de sarjeta. Que serão abordados a seguir.  
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2.3.1.2.2 Implantação e melhoramento de dispositivos de drenagem trecho 2 

 

A seguir iremos abordar trechos que teriam como a solução dos problemas de 

drenagem a implantação de novos sistemas de drenagem e aumento de capacidade. 

 A implantação de sarjetas seria realizada num trecho de aproximadamente 500 

metros entre o km 113 e 113,5. Seria dividido entre a melhora da drenagem de valetas 

sem estrutura, colocação de novas sarjetas e da transposição de segmentos de 

sarjeta.  

Será também abordado o sub dimensionamento de uma sarjeta de 

aproximadamente 140 metros de extensão localizada nas proximidades do km 

113,330. As imagens a seguir irão mostrar os locais que necessitam dessas melhorias 

no sistema de drenagem. 

 

 Figura 44 - Acúmulo de Água  

Fonte: O próprio autor (2019) 
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Figura 45 - Necessidade de Ampliação da Valeta 

Fonte: O próprio autor (2019) 

 

Figura 46 - Necessidade de Sarjeta 

Fonte: O próprio autor (2019) 
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As imagens acima estão mostrando a necessidade de melhora da valeta sem 

revestimento / valetão lateral (fig.44 e 45), que possui aproximadamente 120 metros, 

local de início da implantação da sarjeta triangular (fig.46), pelo fato de nessas áreas 

estarem ocorrendo o acúmulo de água na pista de rolamento e no acostamento.   

Ou seja, para a melhoria da valeta sem revestimento será necessário a limpeza 

mecânica que segundo a ES-028 do DNIT, deverá ser realizada por uma 

motoniveladora para a remoção de grandes quantidades de acúmulo de materiais na 

beira da rodovia, como também para a retirada de obstruções e remoção de entulhos. 

A sarjeta a ser construída será revestida por concreto com compreensão 

mínima (fck; min), aos 28 dias e 15 MPa. Essa sarjeta começará nos 120 metros da 

valeta sem revestimento (km 113,120), seguindo pela beira do acostamento, e 

terminando no início da transposição de sarjeta. As imagens a seguir (fig. 47 - 49) 

mostrarão o trecho da rodovia que será necessário a construção de transposição de 

sarjeta, pelo fato de nesta área haver a passagem de veículos. 

 

Figura 47 - Trecho com Necessidade de Transposição de Sarjeta 

Fonte: O próprio autor (2019) 
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Figura 48 - Transposição de Sarjeta 

Fonte: O próprio autor (2019) 

 

Figura 49 - Transposição de Sarjeta 2 

Fonte: O próprio autor (2019) 
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Nas imagens acima (fig. 47 – 49) estão mostrando o local que será necessário 

a implantação da transposição de sarjeta, por não ser possível a implantação de uma 

sarjeta normal. 

Segundo a ES-019 do DNIT, esse tipo de sarjeta poderá ser implantado de dois 

tipos que são: transposição por tubo de concreto e transposição com laje de concreto 

armado. O primeiro é utilizado quando os deflúvios conduzidos poderão ser 

conduzidos para um coletor de águas pluviais, em canalizações totalmente 

confinadas. Já para a transposição com laje de concreto, será utilizada somente em 

deflúvios que serão absorvidos por canalizações retangulares, trapezoidais e 

triangulares, exigindo o capeamento com laje de concreto armado para a execução 

de pavimento de acesso. Além de serem utilizados no caso de não haver profundidade 

suficiente para a utilização de tubos com suficiente cobrimento.  

A transposição de sarjeta começará no km 113,170 e seguirá por 

aproximadamente 120 metros, até o encontro com um bueiro de greide, que 

necessitaria da melhora de sua estrutura para um melhor escoamento das águas. Do 

lado oposto deste bueiro não necessitaria de nenhuma melhora, por haver uma 

diferença de nível. A próxima sarjeta a ser implantada iniciaria no km 113,320 e 

seguiria até o km 113,5. As imagens do local que será implantada essa sarjeta será 

mostrada a seguir.  
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Figura 50 - Inicio Sarjeta de Corte (Flecha Vermelha) 

Fonte: O próprio autor (2019) 

 

Figura 51 - Inicio Sarjeta de Corte (Outro Ângulo) 

Fonte: O próprio autor (2019) 
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Figura 52 - Problema Causado Pela Falta de Sarjeta  

Fonte: O próprio autor (2019) 

 

As imagens 50,51 e 52 estão mostrando o local de início da sarjeta triangular 

de corte, que está sendo apontada por uma flecha vermelha. A imagem 50 mostra 

uma grande quantidade de água que escorre para a pista de rolamento, por causa da 

falta de sarjeta no local, além de mostrar um tubo circular de concreto que está 

jogando água diretamente no acostamento e atingindo a pista de rolamento. 

Após a construção da sarjeta esses problemas acima relatados serão 

minimizados, diminuindo o risco de acidentes por aquaplanagem, porém do outro lado 

da pista de rolamento será necessário realizar o sub dimensionamento da sarjeta já 

existente.  

Essa sarjeta será revestida em concreto seguindo as orientações da ES- 018 

do DNIT, que estabelece que a mesma seja moldada “in loco” ou pré-moldadas 

atendendo ao disposto no projeto, além de que as sarjetas de corte deverão ser 

executadas após a conclusão de todas as operações de pavimentação que possam a 

ser executadas na plataforma rodoviária, afim de não danificá-las.  
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Figura 53 - Fim Estimado da Sarjeta (Flecha Vermelha) 

Fonte: O próprio autor (2019) 

 

A imagem 53 mostra o local final da implantação da sarjeta (flecha vermelha), 

que a partir daí será necessário a construção de saídas d’água afim de evitar os efeitos 

destrutivos da erosão, sendo a sua extensão definida a partir das condições locais. 

Essa saída d’água seguirá em sentido a um riacho existente nas proximidades, o 

mesmo será mostrado na imagem 54. A imagem acima também mostra uma grande 

quantidade de água acumulada na beira da pista de rolamento, no qual será resolvido 

após construção da sarjeta. 
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Figura 54 - Recurso Hídrico que Receberá as Águas da Sarjeta 

Fonte: O próprio autor (2019) 

 

Por fim falaremos do aumento capacidade de uma sarjeta triangular de corte, 

localizada no km 113,330 do trecho de estudo e que tem aproximadamente 140 

metros de extensão. Será também necessário a retirada de grande quantidade de 

entulhos, vegetação e até mesmo lixo na beira dessa sarjeta. Veja as imagens 55 e 

56. 
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Figura 55 – Sub Dimensionamento da Sarjeta Corte – Início (Flecha Vermelha)  

Fonte: O próprio autor (2019) 

 

Figura 56 - Sub Dimensionamento da Sarjeta Corte – Final (Flecha Vermelha) 

Fonte: O próprio autor (2019) 

 

Na imagem 55 está mostrando o local aproximado de início da sarjeta que 

precisará do aumento do sub dimensionamento de seu escoamento, além de ser 

perceptível que será preciso a retirada de vegetação das proximidades da sarjeta. 
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Na imagem 56 mostra o final da sarjeta que está sendo indicada por uma flecha 

vermelha, também é possível perceber a grande quantidade de sedimentos e 

vegetação nas proximidades, o qual deverá ser retirada. 

 

Figura 57 - Trecho Total do Aumento Sub Dimensionamento da Sarjeta de Corte 

Fonte: O próprio autor (2019) 

 

Na imagem 57 está sendo mostrado o trecho total da sarjeta que precisará ter 

a sua capacidade de escoamento aumentada. A antiga sarjeta deverá ser removida 

por completo seguindo as orientações DNIT, e na sequência ser reconstruída com 

profundidade e comprimento maiores conforme a necessidade de escoamento, após 

a realização de cálculos e atendendo as recomendações dos manuais do DNIT. Se a 

sarjeta triangular de corte em sua dimensão máxima, não for suficiente para a 

demanda de projeto, deverá ser construída uma sarjeta trapezoidal de corte, por ter 

uma vazão maior de escoamento. 

Na sequência (fig. 58) será mostrado o perfil de elevação do trecho 2, o qual 

possui uma inclinação média de 4,4% e -2,1%, tendo uma elevação mínima de 761 

metros, máxima de 787m e média de 772 metros. Dados que estão disponíveis na 

imagem a seguir, gerada pelo Google Earth. 
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Figura 58 - Perfil de Elevação Trecho 2 

Fonte: Adaptado Google Earth (2019) 
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2.3.1.3 Trecho 3   

 

Por ser um trecho que apresenta declividade, faz com que a água proveniente 

das chuvas escoe para o terreno natural na beira da rodovia, porém em alguns pontos 

tem a presença da sarjeta triangular de corte/ aterro. Sendo assim, esse trecho não 

apresentou nenhum problema relacionado com drenagem, não causando perigo aos 

usuários que passam por esse trecho.  

O trecho 3, possui uma inclinação média de 4,2% e -5,8%, tendo uma elevação 

mínima de 759 metros, máxima de 787m e média de 774 metros. 

 

Figura 59 - Perfil de Elevação Trecho 3  

Fonte: Adaptado Google Earth (2019) 

 

2.3.1.4 Trecho 4  

 

Tubo circular de concreto 

 

Os tubos de concreto, simples ou armado, devem obedecer aos projetos do 

DNIT, serem moldados em formas metálicas, e terem o concreto adensado pela 

vibração ou a centrifugação. Os tubos diferentes daqueles apresentados nos projetos 
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tipos do DNIT, são aceitos, porém terão que seguir as exigências das normas 

referente ao assunto.   

Os tubos utilizados em bueiros, deverá ser do tipo e das dimensões indicadas 

no projeto e de encaixe tipo ponta e bolsa, seguindo as exigências da norma NBR 

8890 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, 2003).  

O concreto utilizado deverá ser confeccionado de acordo com as normas NBR 

6118 (ABNT, 2003, NBR 12655 (ABNT, 1996), NBR 7187 (ABN, 2003) e DNER-ES 

330 (1997) e dosado com uma resistência a compressão (fck min) aos 28 dias e de 

15Mpa.  

Os tubos de concreto deverão ser locados de acordo com os elementos 

especificados no projeto.  

 

Sarjeta triangular de corte 

 

Como abordado anteriormente a sarjeta de corte é utilizada para o escoamento 

proveniente das águas que precipitam sobre a plataforma e taludes de corte e conduzi-

las, longitudinalmente à rodovia até o ponto de transição entre o corte e o aterro, 

permitindo a saída para terreno natural. 

Sobre o desenho e as especificações, poderão ser revistas no trecho 2 deste 

inventário, item 2.3.1.2. Para não haver a repetição dos assuntos ao longo desse 

trabalho. 

 

Drenagem do pavimento  

 

A drenagem do pavimento de uma rodovia consiste do conjunto de dispositivos 

de drenagem, tanto superficial como subsuperficial e até mesmo a drenagem 

profunda, construídos com a finalidade de escoar/ desviar a água da plataforma 

rodoviária. O objetivo dessa técnica é defender o pavimento das águas que possam 

danificá-lo, salientando que essas águas podem ser provenientes de duas situações 

que são: infiltrações diretas das precipitações pluviométricas e as provenientes dos 

lençóis d’água subterrânea. 

As infiltrações podem ocorrer no caso das chuvas tiverem a duração de 1 hora 

e o tempo de decorrência de 1 ano, obtendo-se os coeficientes de infiltração interiores, 

afim de melhorar as condições da vedação da superfície dos pavimentos.    
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Os dispositivos que são utilizados, são a base drenante e os drenos rasos 

longitudinais, no caso de índices pluviométricos inferiores aos citados, os drenos 

transversais e os drenos laterais de base. 

 

2.3.1.4.1 Problemas trecho 4  

 

Para se manter uma rodovia em boas condições de uso é preciso realizar uma 

grande quantidade de ações, uma delas é a manutenção dos dispositivos de 

drenagem superficial que são de grande importância para a conservação da mesma 

e segurança dos usuários, principalmente as sarjetas e valetas que são os 

responsáveis em grande parte pelo escoamento das águas pluviais que caem sobre 

a pista de rolamento. 

A manutenção de sarjetas e valetas deve ser realizada através da remoção de 

todo o entulho de materiais acumulados e de vegetações, que estejam obstruindo a 

passagem livre do curso das águas correntes, onde o procedimento de limpeza 

poderá ser tanto manual como também mecânico, salientando que em regiões mais 

planas a limpeza deve ser realizada com mais frequência.  

Na rodovia de estudo possui vários problemas relacionados com entupimento 

de sarjetas, nos quais as mesmas pioraram ao longo dos meses desde a primeira 

visita, realizada em outubro de 2018. Esse assunto será abordado a seguir com fotos 

explicativas. 

 

Figura 60 - Tubo Circular de Concreto Obstruído  

Fonte: O próprio autor (2018) 
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A imagem 60 está mostrando que o tubo circular de concreto está praticamente 

todo obstruído, sendo possível observar que o local não recebe a devida manutenção 

periódica e fazendo com que a sarjeta perca a sua função principal. Esse problema 

faz com que a sarjeta que está antes do tubo transborde na ocorrência de elevada 

precipitação pluviométrica, fazendo a água escorrer pelo acostamento e muitas vezes 

atingir a pista de rolamento.  Está localizado no Km 115,6 da SC-135. 

 

Figura 61 – Sarjeta Próxima ao Km 115,6 e 115,834 

Fonte: O próprio autor (2018) 

 

As fotos número 1 e 2 da figura 61 estão mostrando que a sarjeta está 

passando no meio de uma quantidade expressiva de vegetação, no qual não recebe 

uma manutenção periódica há muito tempo, não sendo possível ver, nem a sua 

estrutura que está encoberta por uma grande quantidade de materiais (terra, pedras, 

folhas) em alguns pontos. 

A foto 3 mostra, uma obstrução conhecida como “barragem de castor” que 

consiste do acúmulo de matérias como galhos e folhas que estão sobre a sarjeta, 
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formando assim uma espécie de barreira que impede que a água prossiga, 

transbordando e atingindo o acostamento e até mesmo a pista de rolamento. Isso era 

o que estava acontecendo nesse trecho da sarjeta antes de nós desmancharmos esse 

tipo de obstrução, que fez com que a água fluísse normalmente. 

A foto 4 mostra, além da grande quantidade de vegetação, também a presença 

de lixo, o qual poderia ser evitado.  

As fotos anteriores e as que virão a seguir foram tiradas num trecho da rodovia 

que tem aproximadamente 240 metros, indo do Km 115,6 ao 115,834.  

 

Figura 62 - Sarjeta do Km 115,6 ao 115,834 

Fonte: O próprio autor (2018) 

 

A foto 1 mostra o problema de obstrução de sarjeta de um ângulo mais aberto, 

no qual é possível perceber que a água já está escorrendo pelo asfalto. Na segunda 

foto é possível ver a obstrução mais de perto, no qual foi causada pelo acumulo de 

sedimentos e matérias oriundo das chuvas e pela grande quantidade de vegetação 
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que se encontra dentro da sarjeta, que contribui ainda mais para a formação desse 

tipo de obstrução.  

Na terceira foto é perceptível que a água que escorria para o acostamento e a 

pista de rolamento, diminuiu de forma considerável, sendo que chegou a secar, pelo 

fato de se ter realizado a remoção da obstrução (foto 2), fazendo com que a água não 

fosse mais para a estrada.  

Ou seja, dá para se dizer que foi realizada uma limpeza manual de dispositivo 

de drenagem superficial, que segundo a especificação de serviço (ES) do DNIT, uma 

limpeza manual deve ser realizada em locais no qual a sua estrutura seja construída 

em concreto que, por se tratarem de obras realizadas com peças esbeltas, não 

poderão ser operados por equipamentos pesados ou especiais, para não se danificar 

o mesmo durante a limpeza, no qual o problema foi resolvido por alguns meses. 

 

Figura 63 - Obstrução Causada por Pedra    

Fonte: O próprio autor (2018) 
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Figura 64 - Sarjeta Após Limpa 

Fonte: O próprio autor (2018) 

 

Figura 65 – Diminuição da Água Após Limpeza  

Fonte: O próprio autor (2018) 
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Como foi possível ver nas fotos anteriores, a sarjeta em um de seus pontos 

estava sendo obstruída por uma pedra (figura 63), que fazia com que a água que 

descia pela sarjeta no período das chuvas, transbordasse e atingisse a pista de 

rolamento, prejudicando até mesmo o pavimento. Essa obstrução foi retirada, 

resultando em uma sarjeta totalmente diferente do que se encontrava anteriormente, 

com fluxo normal de água (fig.64), diminuindo de forma considerável a água que 

atingia a estrada (fig.65).  

A ES 028 do DNIT, fala que para a limpeza de dispositivos de concreto deverá 

ser feita pelo processo manual, para que não seja danificado por impacto as paredes 

e o fundo do dispositivo. Para as sarjetas triangulares poderá ser realizado por meio 

da passagem da lâmina da motoniveladora, de forma cuidadosa e em velocidade 

controlada, desde de que não se forme fragmentos que possam ser arrancados e 

acelerem o processo de destruição. Em caso de trechos que apresentem ruptura no 

dispositivo de drenagem, as mesmas deverão ser reparadas.  

 

Drenagem do Pavimento  

 

Segundo o manual de drenagem de rodovias do DNIT, às águas que 

atravessam o pavimento de revestimento asfáltico numa taxa variando entre 33 a 50% 

e no pavimento de concreto de 50 a 67%, poderão causar sérios problemas na 

estrutura do pavimento, inclusive na base e sub-base, se não forem adotados 

dispositivos especiais para drena-las. A seguir será mostrado imagens com problemas 

no pavimento asfáltico que são causados principalmente por causa da falta de um 

sistema de drenagem adequado. 

As fotos a seguir (fig.66 e 67) estão mostrando problemas relacionados com a 

drenagem do pavimento, no qual a grande quantidade de água de chuva que se infiltra 

no pavimento provocando a ruptura do pavimento.  
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Figura 66 - Problema Causado pela Deficiência de Drenagem do Pavimento 

Fonte: O próprio autor (2019) 

 

Figura 67 - Problema no Pavimento 

Fonte: O próprio autor (2019) 
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Isso geralmente acontece quando existe excesso de peso dos veículos e pela 

deficiência da camada drenante, que tem como função drenar as águas infiltradas  

para fora pavimento, no qual fica localizada abaixo do revestimento com granulometria 

apropriada. Esse problema de drenagem está localizado entre o km 115,5 e o 115, 9.  

Segundo a ES – 086 do DNIT, para a recuperação da drenagem do pavimento 

deve se levar em conta as condições reais de seu funcionamento e adotar as 

providências pertinentes, levando em consideração as condições geométricas da 

obra.  

A seguir será apresentado o perfil de elevação do trecho 4, que possui uma 

inclinação média de 4,7% e -3,6%, tendo uma elevação mínima de 764 metros, 

máxima de 781m e média de 773 metros. 

 

Figura 68 - Perfil de Elevação Trecho 4 

Fonte: Adaptado Google Earth (2019) 

 

2.3.1.5 Trecho 5 e 6 

 

Esse trecho apresenta como estruturas de drenagem a sarjeta triangular de 

corte e itens relacionados com a drenagem do pavimento, por esse motivo não será 

abordado esses assuntos novamente, o qual as suas definições, desenhos e dados 
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técnicos podem ser vistos respectivamente nos tópicos 2.3.1.2 e no 2.3.1.4. No 

entanto nesse trecho haverá a necessidade da implantação de uma caixa coletora no 

início da sarjeta, pelo fato de a sua jusante estar apresentando erosão e 

desmoronamento.  A qual será apresentada a seguir. 

 

Caixa coletora  

 

As caixas coletoras têm como objetivos principais, coletar as águas 

provenientes das sarjetas e que se destinam aos bueiros de greide, além de coletar 

as águas provenientes de águas situadas a montante dos bueiros de transposição de 

talvegue. E por fim, possibilitar a mudança de dimensão dos bueiros, de sua 

declividade e direção ou em locais que existam mais de um bueiro.     

A execução das caixas coletoras deve seguir as especificações de serviços do 

DNIT 026/2004. A seções das caixas coletoras deverá obedecer aos projetos tipos do 

DNIT onde são indicadas as dimensões e detalhes das tampas. 

 

2.3.1.5.1 Problemas trecho 5 e 6 

 

A limpeza e reparo da drenagem superficial e profunda consiste na limpeza dos 

drenos, de forma a garantir o pleno funcionamento dos mesmos, bem como também 

a reconstrução dos drenos que estiverem danificados. 

Porém a realidade do trecho de estudo é totalmente diferente, o qual não 

recebe uma manutenção periódica a muito tempo e apresenta diversos problemas de 

drenagem, sendo um deles relacionado com a drenagem superficial, como as sarjetas 

que apresentam diversos problemas. A seguir iremos falar de outra sarjeta que 

também apresentou alguns problemas relacionados com o seu escoamento. 

A construção da sarjeta que iremos abordar a seguir começa no Km 116,525 

da SC135, local que é a jusante desta sarjeta e termina nas proximidades do Km 117,9 

da rodovia sendo a montante da mesma, tendo aproximadamente 1,4 quilômetros, 

porém os problemas maiores encontrados começaram nas proximidades do km 117,5 

se estendendo por praticamente toda a extensão da sarjeta até sua jusante, essa 

sarjeta será abordada por dois trechos do inventário, por passar de 1km. Será 

mostrado diversas fotos desse trecho a seguir. 
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Figura 69 - Situação da Jusante da Sarjeta 

Fonte: O próprio autor (2019) 

 

Figura 70 - Falta de Limpeza  

Fonte: O próprio autor (2019) 
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Como pode ser visto na imagem 69, a jusante da sarjeta está bastante 

deteriorada por causa erosão causada pela elevada precipitação pluviométrica da 

região, além de ter desmoronado algumas partes de seu início dentro da valeta do 

escoamento da água, podendo causar obstrução da mesma. Como falado 

anteriormente, essa sarjeta deveria ter recebido o devido reparo poucos dias após a 

inspeção que comprovou que havia um desmoronamento em sua estrutura. Um pouco 

após do Km 119 existe essa mesma situação, da jusante da sarjeta estar com 

problema de erosão. 

 Segundo a ES 018 do DNIT, esse tipo de valeta sem revestimento que está 

antes da sarjeta, deve ser utilizada em locais que se assegure a sua eficiência e 

durabilidade, ou no caso de obras provisórias ou desvios temporários. Por esse motivo 

o seu uso deve ser restringido a áreas aonde se associam moderadas precipitações 

e materiais que sejam resistentes a erosões ou seguimentos com moderada 

declividade. Por isso, há queda da água desta sarjeta está causando erosão da valeta 

não revestida, por haver uma considerável declividade, um alto índice pluviométrico e 

falta de uma caixa coletora. 

O correto dessa região seria a colocação de uma caixa coletora, que segundo 

DNIT, têm por objetivo: coletar as águas que são provenientes das sarjetas, de áreas 

a montante de bueiros de talvegues, como também coletar as águas provenientes das 

descidas d’água de cortes, além de permitir a inspeção dos condutos que por ela 

passam e por fim possibilitar a mudança da dimensão dos bueiros. 

Na imagem 70 está mostrando uma grande quantidade de vegetação nas 

proximidades da saída da sarjeta, esse problema aparece em praticamente toda a 

extensão desta sarjeta que pode ser chamada de sarjeta de corte, por estar em boa 

parte localizada na beira de uma declividade. Esses problemas podem ser vistos nas 

imagens 71 e 72, onde que a sua solução seria a realização de roçada manual que 

consiste do corte da vegetação de pequeno porte, presente nas sarjetas e linha de 

domínio da rodovia.  
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Figura 71 - Vegetação na Sarjeta até o Km 117 

Fonte: O próprio autor (2019) 

 

Figura 72 - Vegetação na Sarjeta Após o Km 117,1 

Fonte: O próprio autor (2019) 
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Figura 73 - Falta da Estrutura 

Fonte: O próprio autor (2019) 

Figura 74 - Falta de Estrutura 2 

Fonte: O próprio autor (2018) 
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Figura 75 - Sarjeta Danificada 

Fonte: O próprio autor (2018) 

 

As imagens acima da 73 até a 75, estão mostrando uma sarjeta com sua 

estrutura bastante danificada e em alguns trechos não existe mais estrutura, fazendo 

com que a água de escoamento percorra diretamente no solo, causando erosão. 

Sendo que o trecho de estudo não recebe há um bom tempo uma conservação 

rodoviária adequada. 

Para a restauração dessa sarjeta é necessário ter o conhecimento da ES – 029 

do DNIT que diz, que para a restauração de dispositivos de drenagem somente 

poderão ser autorizadas mediante a uma vistoria, constatando que será necessário a 

realização mediante a uma avaliação técnica dos trabalhos a serem desenvolvidos, 

além de que os materiais a serem utilizados deverão ser o concreto e argamassas de 

cimento Portland, que devem atender as exigências preconizadas na norma DNER-

ES 330/97.  
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Figura 76 - Obstruções na Sarjeta 

Fonte: O próprio autor (2018) 

 

Foram encontradas várias obstruções e quedas de materiais na sarjeta que 

está sendo analisada (fig.76), que podem causar o transbordamento da mesma na 

época de muita chuva. Além de não estar recebendo as devidas manutenções 

periódicas, causando graves problemas para a sarjeta e para o pavimento. 

A limpeza deve ser realizada manualmente para não danificar por impacto as 

paredes e o fundo da sarjeta, sendo que em casos especiais como de sarjetas 

triangulares a limpeza poderá ser feita por meio mecânico, mas desde que se utilize 

apenas a lâmina da motoniveladora, de forma cuidadosa e com velocidade controlada, 

evitando a quebra da sarjeta. 

A ES-028 do DNIT, diz que todo o material excedente de escavações, limpezas 

e sobras devem ser jogados longe do local de sua retirada evitando que o mesmo 

volte para dentro do sistema de drenagem. Nos locais de deságue dos dispositivos 

deverão ser realizadas obras de proteção para impedir a erosão das vertentes ou 

assoreamento dos cursos d’água.  



112 
 

Drenagem do pavimento  

 

Como falado anteriormente, a drenagem do pavimento de uma rodovia consiste 

do conjunto de dispositivos de drenagem, tanto superficial como subsuperficial e até 

mesmo a drenagem profunda, construídos com a finalidade de escoar/ desviar a água 

da plataforma rodoviária. 

 

Figura 77 - Infiltração no Pavimento  

Fonte: O próprio autor (2018) 
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Figura 78 - Infiltração 

Fonte: O próprio autor (2018) 

 

As fotos 77 e 78, mostram o surgimento de água na superfície do pavimento, 

devido à falta de drenagem de pavimento. Esse problema está localizado nas 

proximidades do km 116,9. Além do pavimento estar bastante danificado, o qual o 

local deste problema deveria ter sido concertado após a detecção do mesmo. 

 A ES – 086 do DNIT, para a recuperação da drenagem do pavimento deve se 

levar em conta as condições reais de seu funcionamento e adotar as providências 

pertinentes, levando em consideração as condições geométricas da obra. 

 

2.3.1.6 Trecho 6 

 

Esse trecho é a continuação do trecho anterior, por esse motivo não iremos 

abordar novamente as especificações técnicas, estrutura, desenhos da sarjeta 

triangular de corte, que foi bem abordada no trecho 2, por esse motivo foi abordado 

anteriormente junto com o trecho 5. 

O próximo perfil de elevação será do trecho 5 e 6, por apresentarem as mesmas 

estruturas de drenagem e por serem a continuação um do outro. Tendo assim uma 

distância de 2km, o qual apresentou uma inclinação média de 6,1% e -2,5%, tendo 

uma elevação mínima de 768 metros, máxima de 879m e média de 823 metros. 
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Figura 79 - Perfil de Elevação Trecho 5 e 6 

Fonte: Adaptado Google Earth (2019) 
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2.3.1.7 Trecho 7  

 

Esse trecho apresenta como dispositivo de drenagem, sarjeta triangular de 

corte, porém em grande maioria a água escoa para a beira da pista de rolamento em 

declives existentes ou em valetas em terreno natural, por esse motivo nenhum 

problema relacionado com drenagem foi encontrado. Esse trecho apresentou uma 

inclinação média de 4,2% e -5,3%, tendo uma elevação mínima de 874 metros, 

máxima de 895m e média de 882 metros. 

 

Figura 80 - Perfil de Elevação Trecho 7 

Fonte: Adaptado Google Earth (2019) 

 

2.3.1.8 Trecho 8  

 

 Considerado o menor trecho do inventário, por ter aproximadamente 500 

metros, apresentou apenas um problema que está relacionado com a erosão na 

jusante de uma sarjeta triangular de corte. Que seria resolvido com a implantação de 

uma caixa coletora, abordada no trecho 5 desse trabalho tópico 2.3.1.5. e repetida a 

seguir.  
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As caixas coletoras têm como objetivos principais, coletar as águas 

provenientes das sarjetas e que se destinam aos bueiros de greide, além de coletar 

as águas provenientes de águas situadas a montante dos bueiros de transposição de 

talvegue.  

 

2.3.1.8.1 Problema trecho 8 

 

O principal problema encontrado nesse trecho, é a erosão causada pela água 

na jusante da sarjeta existente no trecho. Essa erosão está causando a abertura de 

um buraco, que caso não seja resolvido com o tempo, corre o risco de haver 

desmoronamento de parte da sarjeta e até mesmo danificar a estrada, causando 

riscos aos usuários.  

 

Figura 81 - Erosão na Jusante de Sarjeta 

Fonte: O próprio autor (2019) 

 

A imagem acima mostra um dos problemas encontrados no trecho, porém 

existe um outro problema que ainda não causa dano aos usuários, por não estar 

prejudicando a drenagem, e esse problema se chama falta de conservação, por causa 
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que a vegetação que está na beira da pista de rolamento, próximo as sarjetas poderá 

causar no futuro sérios problemas de escoamento, jogando as águas na pista de 

rolamento, vindo até mesmo danificar o pavimento pelo excesso de água e infiltrações. 

Nessa sarjeta também existe a presença de uma grande quantidade de sedimentos, 

o que poderá no futuro causar problemas.  

Esse trecho apresentou uma inclinação média de 4,0% e -7,9%, tendo uma 

elevação mínima de 848 metros, máxima de 862m e média de 875 metros. 

 

Figura 82 - Perfil de Elevação Trecho 8 

Fonte: Adaptado Google Earth (2019) 

 

2.3.2 Síntese do Inventário 

 

Nessa tabela será abordado os trechos da rodovia de estudo que apresentaram 

algum tipo de problema, por esse motivo que nem todos os trechos relatados nos 

textos aparecerão na tabela.  
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Quadro  3 - Síntese do Inventário 

 

(Continua) 

Trecho  Km Estruturas de 
Drenagem  Descrição  Problema  

2 113 - 114 

Bueiro Circular 
Corrugado de Grota 

Para a construção e instalação se deve seguir 
as especificações da fabricante. E seguir as 
normas da AASHTO e ASTM, suportando as 

diversas condições ambientais. 

Bueiro obstruído com materiais da própria 
estrutura (aço corrugado Armco). Causa 

alagamentos na condição de elevados índices 
pluviométricos. 

Valeta sem 
Revestimento 

Deverá receber os devidos reparos, com 
limpeza e aumento de capacidade. 

Falta de capacidade da atual estrutura, grande 
quantidade de vegetação. Causa acumulo de 

água na pista de rolamento e acostamentos. Terá 
que ser realizado melhorias na mesma.  

Sarjeta de Corte 
Triangular 

 

Necessidade da construção de novo elemento de 
drenagem e melhoramento de outra sarjeta já 

existente, por haver acumulo de água na beira da 
rodovia e a falta de escoamento no local. 

Transposição de 
Segmento de Sarjeta 

 

 Local apresenta um baixo escoamento e acumulo 
de água nas laterais e na pista de rolamento. Por 
esse motivo será necessário a construção de uma 

transposição de sarjeta.  

Utilizado em casos em que se tenha acesso de 
veículos, nos locais que necessitam de 

escoamento por sarjetas.  
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Quadro  4 - Síntese do Inventário 

 

(Continua) 

Trecho  Km  
Estruturas de 

Drenagem  
Descrição  Problema  

4 115 - 116 

Tubo Circular de 
Concreto 

A falta de manutenção e limpeza, faz com que o 
tubo circular de concreto fique todo obstruído. 

Tubo circular de concreto obstruído, pela falta de 
manutenção e limpeza. Causa transbordamento 

nas condições de eventos pluviométricos 
elevados. 

Sarjeta Triangular de 
Corte 

 

Sarjeta obstruída por vegetação, sedimentos, 
terra, pedras, folhas e obstruções. Causa 

alagamento nas condições eventos pluviométricos 
elevados. 

Drenagem do 
Pavimento 

 

Ruptura, infiltração da água da chuva no 
pavimento, surgimento de buracos. Causado pela 

deficiência da drenagem e excesso de água.  

5 116 - 117 Sarjeta triangular de 
corte 

 

Sarjeta com grande quantidade de vegetação, 
falta da própria estrutura, sarjeta danificada, riscos 

de erosão, várias obstruções com pedras, 
sedimentos e vegetação. Causa risco para os 

usuários da rodovia. 
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Quadro 3 - Síntese do Inventário 
 

(Conclusão) 

Trecho  Km Estruturas de 
Drenagem  Descrição  Problema  

5 116 - 117 

Drenagem do 
Pavimento 

 Problema que deveria ter sido arrumado após 
a constatação do mesmo, fazendo adequações 

necessárias para que o mesmo não viesse 
ocorrer novamente. 

Surgimento de água na superfície do pavimento, 
devido a falta de drenagem de pavimento. Buracos 

causados pelo excesso de água no local.  

Caixa Coletora 

 

Erosão na jusante de uma sarjeta triangular de 
corte, risco de desmoronamento e queda de 
estrutura. Por esse motivo será necessário a 

implantação de uma caixa coletora. 

6 117 - 118 
Sarjeta Triangular 

de Corte 

 

 

Sarjeta obstruída por vegetação, sedimentos, terra, 
pedras, folhas e obstruções. Apresenta sarjetas 

danificadas e com erosão.  

8 119 até 119,5 Caixa Coletora 

 

 

Erosão na jusante de uma sarjeta triangular de 
corte, risco de desmoronamento e queda de 
estrutura. Por esse motivo será necessário a 

implantação de uma caixa coletora. Apresenta uma 
grande quantidade de vegetação na beira das 

sarjetas e acostamento.  

Fonte: O próprio autor (2019)
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2.3.3 Discussão de Resultados  

 

O problema no bueiro circular corrugado de grota no trecho 2 é causado pela 

falta de manutenção do mesmo, que nunca recebeu os devidos reparos desde que o 

material da própria estrutura cedeu dentro do bueiro. Para o reparo não seria 

necessário, apenas a retirada do material que está obstruindo a passagem normal de 

água, mas sim uma obra mais complexa. Pelo fato de ser necessário a elevação do 

bueiro circular corrugado de grota, pois sua jusante está quase em meia seção com 

água. O qual, não resolveria totalmente o problema mesmo removendo a obstrução.  

O acumulo de água em diversos trechos da rodovia, principalmente no trecho 

2, é causado por uma série de situações, que poderiam ser tanto por falta de 

manutenção, que não faz limpezas adequadas na beira da rodovia e de seus 

dispositivos de drenagem, mas também um problema de projeto ou execução. Pelo 

fato de estar faltando dispositivos de drenagem, esse fato é bem visível em dias de 

chuva, onde é perceptível que esses locais precisariam do melhoramento e da 

implantação de novos elementos de drenagem. 

Dois erros que podem ser considerados erros de projeto são a não construção 

de caixas coletoras na jusante da sarjeta triangular de corte nos trechos 5 e 8. As 

implantações de sarjetas triangulares de corte, transposição de segmentos de sarjeta, 

aumento de capacidade de valetão lateral/ valeta sem revestimento e da sarjeta 

triangular de corte, podem estar relacionadas com erro de projeto, porém na época da 

revitalização da rodovia entre os anos de 2002 e 2003, não dá para se saber como 

eram as encostas da mesma, talvez a vegetação que hoje é bem presente no passado 

não existia ou era de pequeno porte ou a vazão de escoamento foi calculada com um 

tempo de retorno baixo. 

No trecho 4, o problema seria resolvido através da realização da manutenção 

periódica na sarjeta triangular de corte e os reparos relacionados com sua estrutura 

poderiam ser realizado no local, sem haver elevado custo. E o asfalto desse trecho 

que apresenta, rupturas, infiltrações e buracos, poderia ser resolvida após uma 

análise mais detalhada no local, verificando quais são as causas desse problema e 

reparando de forma correta, sem a realização apenas de tapa buraco, que com o 

tempo ou próxima chuva volta a ocorrer novamente.  

Esse problema também acontece no trecho 5, com o surgimento de água na 

superfície do pavimento, causado principalmente por falta de drenagem adequada. A 
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falta de manutenção nesse trecho e no trecho 6 faz com que a sarjeta triangular de 

corte, esteja bastante obstruída por vegetação, pedras e sedimentos, causados por 

erosões, deslizamentos e até mesmo lixo, que podem ser resolvidos na limpeza da 

mesma. Porém nos locais que apresentaram rupturas, erosões e quebra da estrutura, 

precisarão passar por uma restauração, que poderia ser feita algum tempo depois. 

Como visto, maioria dos problemas relatados nesse inventário podem ser 

resolvidos sem a realização de grandes obras e da realização de estudos, por que 

maioria dos problemas estão relacionados com a falta adequada de manutenção. O 

qual podem ser realizadas pelas equipes de serviços de manutenção do estado, por 

um custo bem mais baixo, do que se precisar resolver esse problema de forma 

emergencial ou depois que ocorrer algo mais grave, pelo fato de não ter sido resolvido 

antes. A seguir será mostrado alguns gráficos, que mostram um comparativo.  

 

Gráfico  1 - Problemas por Trecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor (2019) 

 

O gráfico 1, acima apresentado está mostrando a quantidade aproximada de 

problemas por trecho, o levantamento se baseou na quantidade de problemas 

encontrados nas estruturas de drenagem. Como pode ver o trecho 2, foi o que mais 

apresentou problemas, sendo os trechos 6 e 8 com menos problemas, porém ainda 

não dá para se dizer o nível de solução dos mesmos. No gráfico 2, será mostrado a 

porcentagem de problemas por trecho de um total de 100%. Essa porcentagem está 

relacionada com o número de problemas do gráfico 1. 
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Gráfico  2 - Porcentagem de Problemas por Trecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor (2019) 

 

Gráfico  3 - Resolvidos a Curto Prazo X Longo Prazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor (2019) 

 

O gráfico 3, mostra o número de problemas que podem ser resolvidos de 

imediato, e os que podem ser resolvidos a longo prazo. Constatando assim, que 

maioria dos problemas podem ser resolvidos de imediato e com uma manutenção 

rotineira. É perceptível, que do total de 20 problemas levantados, apenas 6 são 

problemas que envolvem algum tipo de construção ou uma solução á longo prazo. No 

gráfico a seguir será mostrado essa mesma comparação, só que em porcentagem. 
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Gráfico  4 - Resolução dos Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor (2019) 

 

No gráfico 4, é possível perceber que 75% dos problemas podem ser resolvidos 

de forma imediata/ curto prazo, com a manutenção periódica da rodovia, se percebe 

que o trecho 2 é o que mais precisa da realização de obras e projeto, pelo simples 

fato de ser o trecho que mais necessita da implantação de novos dispositivos de 

drenagem e do aumento de capacidade de outros.  

Então podemos constatar, que maioria dos problemas encontrados no trecho 

de estudo do inventário poderia ser evitado ou não existiria, pelo fato de esses 

problemas serem causados pela falta de limpeza das margens, das sarjetas 

obstruídas por algum tipo de material, como também a falta de conservação e 

manutenção. E por isso é de suma importância, que os departamentos de 

infraestrutura de todas as escalas se preocupem em manter as estradas em bom 

estado de conservação. 

 

2.3.4 Apresentação dos Resultados no Google Earth  

 

Aqui iremos falar das principais ferramentas que foram utilizadas no Google 

Earth para obtermos o resultado final. A seguir será disponibilizado um link para 

download no Google Drive do arquivo completo em Google Earth desse trabalho de 

estudo. O link para o download é: 
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https://drive.google.com/drive/folders/13XIkAGg6P_URvtI60CnKZG0vXPC1U8Ao, 

observação é preciso ter o Google Earth instalado no computador.   

Primeiramente é preciso abrir o aplicativo do Google Earth para computador; 

Localizar o local que pretende utilizar para o levantamento de estudo, nesse 

caso a SC – 135 entre Caçador e Videira; 

Após isso, foi adicionado os marcadores no início e no fim do trajeto, para 

adicionar os marcadores no mapa, tem que ir no ícone marcador (cor amarela) ou no 

botão adicionar na barra de ferramentas. O marcador pode ser levado de um lado ou 

outro do mapa, por esse motivo tem que colocá-lo na posição exata, que nesse caso 

é no km 112. Veja a imagem a seguir. 

 

Figura 83 - Criando Marcador 

Fonte: Adaptado Google Earth (2019) 
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Na sequência foi adicionado, o nome do marcador e para alguns casos foi 

necessário alterar o ícone e as cores do marcado, para uma melhor visualização no 

mapa. Após esses passos está criado o seu marcador, basta finalizar clicando em ok.  

Nesse trabalho utilizamos também a ferramenta caminho, que percorreu todo 

o trajeto de estudo e os locais que tinham problemas, sinalizando – os de cores 

diferentes.   

Para a utilização da ferramenta caminho é preciso clicar no ícone em formato 

de régua na barra de ferramentas, onde irá abrir várias opções e deverá clicar na 

opção caminho. O qual irá aparecer um símbolo diferente no marcador do mouse. 

Em seguida, tem que clicar no ponto do mapa que deseja se iniciar o caminho, 

repetindo isso até o ponto desejável, que nesse caso foi o marcador B.  

Após clique em salvar, onde irá se abrir uma nova janela com o nome de novo 

caminho, nessa janela é possível dar o nome, colocar descrição, estilo/cor e muitas 

outras funções.  

Para finalizar, clica em ok, e seu trajeto/ caminho está criado. Veja a foto a 

seguir.  

 

Figura 84 – Como Adicionar Caminho no Google Earth 

Fonte: Adaptado Google Earth (2019) 

 

Para editar qualquer ferramenta como caminho, marcador, polígono no Google 

Earth, tem que clicar com o botão direito do mouse em cima do símbolo, e em seguida 

selecionar propriedades, o qual irá abrir uma janela. Nessa janela é possível editar 
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diversas opções que não foram feitas na hora da criação do item. Também é possível 

adicionar imagens na edição ou criação de um marcador, basta se manter na 

descrição do item, onde aparecerá na primeira linha adição de link, fotos web e fotos 

locais (fig.85), nesse trabalho foi bastante utilizado, de forma a mostrar as fotos tiradas 

nos trechos com problemas. 

Quando se tratar de marcador de qualquer tipo é possível realizar a alteração 

do ícone, no caso de qualquer item relacionado com caminho não está disponível essa 

opção.  

Nesse trabalho foi utilizado vários marcadores com ícones diferenciados, como 

adição de imagens com o km da rodovia, ícones de informações, ícones em formato 

de localização e muitos outros.  

Para mudar o ícone de um marcador basta, seguir os passos de edição e na 

sequencia clicar no ícone do lado do nome do marcador, o qual abrirá uma segunda 

janela com vários tipos de ícones. Se não gostar de nenhum ou quiser colocar um 

personalizado, é preciso clicar no botão “adicionar ícone personalizado” no canto 

esquerdo.  

Após isso, irá aparecer uma terceira janela, que deverá se clicar no botão 

navegar. A partir daí escolhe qualquer foto de seu interesse e finaliza com três vezes 

ok. Na imagem 86 será mostrado esse passo a passo.  

 

Figura 85 - Local de Edição e a Adição de Fotos 

Fonte: Adaptado Google Earth (2019) 
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A função adição de imagem, também pode ser utilizado em outras ferramentas 

como caminhos, polígonos, círculos, modelo e na superposição de imagens e outros, 

seguindo os mesmos passos seguidos para a adição de fotos nos marcadores.  Visto 

na imagem acima.  

 

Figura 86 – Editando Ícones de Marcadores  

Fonte: Adaptado Google Earth (2019) 

 

As ferramentas até aqui relatados, foram os mais utilizados nesse trabalho, que 

teve um ótimo resultado final. Onde foi possível separar todos os problemas com 

caminhos de cores diferentes, ícones diferenciados, escrita e imagens de boa 

qualidade, utilizando a função imprimir e salvar imagens do Google Earth.  No qual 

serão mostradas a seguir.  
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Figura 87 - Trecho Total 

Fonte: Adaptado Google Earth (2019) 
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Figura 88 - Trecho Total – Detalhes 

Fonte: Adaptado Google Earth (2019) 



131 
 

3 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente trabalho, possibilitou a verificar que para se ter 

uma rodovia em bom estado de conservação e segurança, é preciso projeta-la de 

forma que tenha um sistema de drenagem eficiente garantindo a estabilidade da via a 

ser construída, além de se manter uma manutenção periódica.  

Este trabalho teve como objetivo específico a realização de pesquisa 

bibliográfica em livros e manuais, aprofundando-se melhor no conhecimento de 

drenagem de rodovias, atividade realizada com sucesso.  

O trecho a ser inventariado foi definido e dividido em 7 trechos de 1km cada e 

um trecho com aproximadamente 500 metros. E foi possível constatar que o trecho 

que mais apresentou problemas foi o trecho 2, que necessitou da implantação de 

novos dispositivos de drenagem.  

Foi obtido como resultados, que maioria dos problemas encontrados podem ser 

resolvidos em curto prazo e somente em alguns casos, é necessário obras de longo 

prazo. Constatando, que a falta de manutenção e conservação periódica são as 

principais causas desses problemas, principalmente quando se trata de sarjetas, que 

na maioria das vezes estavam com grande quantidade de vegetação, obstruções, 

erosões e com as suas estruturas danificadas. Além de ter sido mostrado os perfis de 

elevação do trecho total de estudo e dos sub trechos que foram divididos.  

 Assim sendo, o trabalho foi embasado no levantamento de todos os dispositivos 

de drenagem do trecho escolhido para estudo, que apresentaram problemas e para a 

elaboração do inventário. Subsidiando para fundamentação de análises diagnósticas 

para órgãos competentes, para outros estudos sobre o assunto nesse trecho e para 

empresas que possam vir realizar projetos e execução de melhorias na rodovia de 

estudo.  
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