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RESUMO

Neste trabalho se apresentam as etapas necessárias utilizadas para a elaboração

de  um projeto  de  rede  de  galerias  pluviais  ou  de  uma rede  de  microdrenagem

urbana. É uma sequência de método lógico e dinâmico tendo a possibilidade de

evitar o retrabalho. Quando se imagina projetar uma rede de drenagem pluvial  o

primeiro elemento necessário é como se comporta a superfície terrestre do local a

ser projetado. Neste processo, precisa-se das curvas de nível ou da altimetria do

terreno. A proposta apresentada para obter o levantamento planialtimétrico cadastral

do  local  a  ser  projetado será  com Rpa,  drone ou vant.  Com este  equipamento,

ganha-se mais produtividade e hoje com custos mais acessíveis.

Palavras-chave: Rede de Galerias Pluviais. Microdrenagem. Rpa, drone ou vant.



ABSTRACT

In this work it was presented the necessary steps used to elaborate a rain gutter

network  project  or  an  urban microdrain  network.  It  is  a  sequence  of  logical  and

dynamic method having the possibility of avoiding the rework. When it is thought of

designing  a  rainwater  drainage  network,  the  first  necessary  element  is  how  the

surface of the site to be designed behaves. In this process it needs the level curves

or the terrain altimetry. The proposal presented to obtain the planialtimetric cadastral

survey of the site to be projected will be with Rpa, drone or vant. With this equipment

it will gain more productivity and today with more affordable costs.

Keywords: Network of Storm Galleries. Microdrain. Rpa (Remotely-Piloted Aircraft).



LISTA DE FIGURAS

1 INTRODUÇÃO.........................................................................................................13

1.1 Justificativa..........................................................................................................14

1.2 Objetivos..............................................................................................................15

1.2.1 Objetivo Geral...................................................................................................15

1.2.2 Objetivos Específicos......................................................................................15

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA....................................................................................16

2.1 Drenagem Urbana................................................................................................16

Quadro 1 - Comparação dos aspectos da água no meio urbano...............................18

2.2 Topografia............................................................................................................20

2.3 RPAs, DRONES ou VANTS.................................................................................22

3 ROTEIRO DO PROJETO DA REDE DE GALERIAS PLUVIAIS............................24

3.1 Realizar o Levantamento Planialtimétrico Cadastral Utilizando Drones ou 

Vants (Figura 1)..........................................................................................................24

3.2 Gerar as Curvas de Nível (Figura 2)..................................................................25

3.3 Cálculo da Bacia Hidrográfica (Figura 3)..........................................................25

3.4 Desenho da Planta Topográfica (Figura 4).......................................................25

3.5 Calcular o Dimensionamento das Tubulações (Figura 5)...............................25

3.6 Cálculo da Demarcação ou Locação da Rede de Galeria Pluvial Projetada.26

3.7 Cronograma do Projeto da Rede de Galeria Pluvial........................................26

Quadro 2 – Cronograma do Projeto da Rede de Galeria Pluvial................................26

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....................................................................................27

REFERÊNCIAS...........................................................................................................28

ANEXO A – FIGURAS................................................................................................30

Figura 1 – Levantamento Topográfico com RPAs, Drones ou Vants..........................31

Figura 2 – Curvas de Nível geradas pelo software Agisoft Photoscan.......................31

Figura 3 – Delimitando a bacia hidrográfica................................................................32

Figura 4 – Desenho da Planta Topográfica.................................................................32

Figura 5 – Cálculo do dimensionamento das tubulações...........................................33



LISTA DE QUADROS

1 INTRODUÇÃO.........................................................................................................13

1.1 Justificativa..........................................................................................................14

1.2 Objetivos..............................................................................................................15

1.2.1 Objetivo Geral...................................................................................................15

1.2.2 Objetivos Específicos......................................................................................15

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA....................................................................................16

2.1 Drenagem Urbana................................................................................................16

Quadro 1 - Comparação dos aspectos da água no meio urbano...............................18

2.2 Topografia............................................................................................................20



2.3 RPAs, DRONES ou VANTS.................................................................................22

3 ROTEIRO DO PROJETO DA REDE DE GALERIAS PLUVIAIS............................24

3.1 Realizar o Levantamento Planialtimétrico Cadastral Utilizando Drones ou 

Vants (Figura 1)..........................................................................................................24

3.2 Gerar as Curvas de Nível (Figura 2)..................................................................25

3.3 Cálculo da Bacia Hidrográfica (Figura 3)..........................................................25

3.4 Desenho da Planta Topográfica (Figura 4).......................................................25

3.5 Calcular o Dimensionamento das Tubulações (Figura 5)...............................25

3.6 Cálculo da Demarcação ou Locação da Rede de Galeria Pluvial Projetada.26

3.7 Cronograma do Projeto da Rede de Galeria Pluvial........................................26

Quadro 2 – Cronograma do Projeto da Rede de Galeria Pluvial................................26

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....................................................................................27

REFERÊNCIAS...........................................................................................................28

ANEXO A – FIGURAS................................................................................................30



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT  Associação Brasileira de Normas Técnicas
ANAC  Agência Nacional de Aviação Civil
CAD computer-aided design – (Desenho assistido por computador)
EPA (Retroalimenta Protection Agency) Agência de Proteção Retroalimenta
INCRA INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
MDS Modelo digital de superfície
MDT Modelo digital do terreno
NBR NORMA BRASILEIRA   
RPA Remotely-Piloted Aircraft (aeronaves pilotadas remotamente)
VANT VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULÁVEL     
3D TRÊS DIMENSÕES



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.........................................................................................................13

1.1 Justificativa..........................................................................................................14

1.2 Objetivos..............................................................................................................15

1.2.1 Objetivo Geral...................................................................................................15

1.2.2 Objetivos Específicos......................................................................................15

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA....................................................................................16

2.1 Drenagem Urbana................................................................................................16

2.2 Topografia............................................................................................................20

2.3 RPAs, DRONES ou VANTS.................................................................................22

3 ROTEIRO DO PROJETO DA REDE DE GALERIAS PLUVIAIS............................24

3.1 Realizar o Levantamento Planialtimétrico Cadastral Utilizando Drones ou 

Vants (Figura 1)..........................................................................................................24

3.2 Gerar as Curvas de Nível (Figura 2)..................................................................25

3.3 Cálculo da Bacia Hidrográfica (Figura 3)..........................................................25

3.4 Desenho da Planta Topográfica (Figura 4).......................................................25

3.5 Calcular o Dimensionamento das Tubulações (Figura 5)...............................25

3.6 Cálculo da Demarcação ou Locação da Rede de Galeria Pluvial Projetada.26

3.7 Cronograma do Projeto da Rede de Galeria Pluvial........................................26

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....................................................................................27

REFERÊNCIAS...........................................................................................................28

ANEXO A – FIGURAS................................................................................................30



1 INTRODUÇÃO

Neste  trabalho é  demonstrado um roteiro  ou  as  etapas de elaboração do

projeto de uma rede de galeria pluvial. Quando se realiza um projeto, nada melhor

que ter em mãos as etapas detalhadas para facilitar a execução deste. Como de

exemplo um checklist, quais as tarefas necessárias para se finalizar um determinado

projeto.  Quais  etapas  passo  a  passo  para  concluir  com êxito  uma  determinada

tarefa. Com todos os itens necessários listados, tem-se segurança e certeza que o

projeto  será  concluído  com  resultado  satisfatório.  Assim,  obtêm-se  sucesso  na

conclusão deste projeto. Especificamente neste projeto de galerias pluviais, seguem-

se todas as etapas, em uma sequência lógica e dinâmica. Segue-se uma ordem

cronológica  evitando  pular  as  etapas  ou  tendo  possibilidades  de  realizar  o

retrabalho.

Com o crescimento populacional nos últimos anos, houve a necessidade de

serem  implantados  sistemas  de  galerias  pluviais  com  o  objetivo  de  amenizar

possíveis inundações dos centros urbanos, pois a concentração de pessoas nestes

centros provoca a impermeabilização do solo (MENEZES; CARLOS-FILHO; COSTA,

2006).

Segundo  Waydzik  (2015),  os  problemas  encontrados  relacionados  à

drenagem urbana, devem-se a implantação precária das infraestruturas como, por

exemplo, pontes, bueiros entre outros, há de se considerar também o mau trato com

os resíduos sólidos, derrame de esgoto e poluições industriais.

Além  disso  Trevisol  e  Back  (2011),  complementam  sobre  o  aumento  do

volume de escoamento superficial, uma vez que ao invés do escoamento acontecer

de forma lenta, atualmente há uma maior exigência da capacidade de escoamento

das tubulações.

Muitas  construções  ocasionam  o  aumento  da  vazão  natural  devido  à

capacidade  de  absorção  do  solo  (WAYDZIK,  2015).  Desta  forma,  verifica-se  a



necessidade em projetar galerias pluviais a fim de direcionar as águas de maneira

adequada e sustentável para não saturar a capacidade de volume das tubulações.

Para a elaboração de um projeto de drenagem urbana é necessário realizar

cálculos hidrológicos e hidráulicos utilizando uma metodologia adequada para cada

necessidade, sendo imprescindível que o mesmo seja elaborado por um profissional

capacitado, pois exige um levantamento de informações de campo e cálculos de

escritório (ROCHA; BACK, 2008).

Ainda  segundo  Rocha  e  Back  (2008),  além  da  realização  dos  estudos

hidrológicos, o levantamento topográfico possui papel fundamental na definição da

bacia,  e  o  engenheiro  agrimensor  é  o  profissional  que  apresenta  maiores

conhecimentos nesta área. A situação de algumas cidades brasileiras na área de

drenagens pluviais se encontra em estado precário.  Com isso, há a necessidade em

planejar projetos para a construção de redes de drenagem urbana.

Além disso, há de se considerar que certos municípios têm deficiência na

pavimentação  asfáltica,  e  mesmo na  ausência  da  infraestrutura  das  vias  alguns

possuem redes de drenagem, porém para o melhor aproveitamento e escoamento

do volume de água ambos devem fazer parte de um mesmo projeto de execução.

1.1 Justificativa

O crescimento  demográfico  das  pequenas  cidades  exige  novas  moradias,

resultando em novas construções de edificações domiciliares, creches, postos de

saúde, escolas e etc. Com estas obras o solo se torna impermeável, aumentando a

velocidade do escoamento das águas pluviais. Sem uma rede de drenagem pluvial

adequada o solo poderá ocorrer erosão, e dependendo da declividade do terreno

poderá  ocasionar  inundações.  Sem uma  rede  de  drenagem pluvial  adequada  a

destinação dessa água poderá danificar elementos que estão em contato com a

mesma.  A  microdrenagem  é  imprescindível  no  crescimento  urbanístico  de  um

município.

Quando se depara principalmente em dias chuvosos, nota-se nos locais onde

não há uma rede de drenagem suficiente,  verifica-se  o  grande volume de água

sendo direcionado conforme a topografia, os possíveis estragos que esta carga de

água pode ocasionar. E claramente para evitar estes danos, pode-se planejar uma

rede de drenagem urbana sustentável onde um projeto bem executado fornecerá um



retorno  com  bons  resultados.  Observe-se  um  grande  volume  de  desastres

ocasionados  pelas  chuvas  como deslizamento  de  terras  e  prejuízos  ambientais.

Desta  forma,  nada  melhor  que  planejar  uma  rede  de  galerias  pluviais  bem

estruturada  para  evitar  transtornos  de  modo  geral.  Qualquer  obra  civil  se  deve

considerar  com  grande  peso  o  planejamento.  Neste  processo,  define-se  uma

sequência  lógica  e  dinâmica  para  não  deparar  com  o  possível  retrabalho  ou

omissões nas etapas, que pode significar em atraso e custos demasiados. Por isso

são propostas as etapas de um projeto de galeria pluvial dinâmico e eficiente. Na

etapa inicial  do projeto onde é realizado o levantamento topográfico do local  de

interesse é condicionado a utilização de vant para a geração de curvas de nível

onde se obteve um bom desempenho.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Elaborar as etapas necessárias de um projeto de microdrenagem urbana de

um projeto  de rede de drenagem pluvial  para evitar  o  retrabalho utilizando uma

sequência lógica e dinâmica impedindo a omissão de etapas. Utilizar o equipamento

Rpa, drone ou vant na etapa do levantamento das curvas de nível ou altimétrico

resultando em melhor produtividade.

1.2.2 Objetivos Específicos

a) Propor a sequência correta das etapas de um projeto de rede de galerias

pluviais;

b) Utilizar dados obtidos por um vant na etapa do levantamento topográfico;

c) Gerar as curvas de nível com as imagens do levantamento topográfico;

d) Dimensionar as tubulações da rede com uma planilha de cálculos.



2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Drenagem Urbana

As  obras  antigas  de  drenagem  consistiam  em  valas  a  céu  aberto  que

cruzavam as terras, após algum tempo criaram os dutos cobertos para a drenagem

urbana. Estes dutos eram blocos de argila cozidos e cimentados com barro e gesso.

Um exemplo importante de drenagem em grande escala é dos países baixos,

projeto  de  Zuiderzee  (1924),  sendo  um canal  de  29  km com 5,50  m de  altura

(FERNANDES, 2002).

A arte  da  drenagem  é  tão  antiga.  A fixação  do  homem  em  locais  pré-

determinados  tornou  possível  criar  técnicas  para  drenar  a  água  sobre  o  solo

(FERNANDES, 2002).

Com  a  concentração  da  população  em  espaços  reduzidos  e  o

desenvolvimento acelerado da urbanização, acarretou em competição com a água e

o solo, prejudicando no ambiente natural (TUCCI, 2008). A expansão do crescimento

nas  regiões  metropolitanas  no  Brasil  fez  mudar  a  visão  da  drenagem  que  era

somente transferir as águas do montante, os pontos de cotas mais elevadas para a

jusante, ou seja, apenas deslocar o problema para um ponto de cota mais baixa

(RIGHETTO; MOREIRA; SALES, 2009). Historicamente, o país sem planejamento

eficaz  de  obras  de  engenharia  de  drenagem,  prevaleceu  a  importação  de

metodologias (RIGHETTO; MOREIRA; SALES, 2009).

Em países em desenvolvimento como o Brasil, existe o problema de ausência

de redes coletoras de esgoto. E quando há somente redes pluviais, estas servem de



escape para os resíduos sólidos que bloqueiam a passagem das galerias existentes

(FERNANDES, 2002).

Os  municípios  se  manifestaram  no  ano  2000  que  tinham  o  sistema  de

drenagem,  estes  eram  80%  do  total.  E  45%  destes,  declararam  existir  uma

legislação municipal que exige a implantação do sistema de drenagem em novos

empreendimentos (SILVEIRA, 2002).

Segundo Tucci (2008), os principais indicadores do desenvolvimento urbano

são:

a) Taxa de crescimento populacional, migração e densificação urbana;

b) Renda econômica, produto bruto e perfil de produção;

c) Distribuição  do  uso  do  solo,  residencial,  comercial,  industrial  e  áreas

públicas.

Os principais  problemas elencados na infraestrutura da água no ambiente

urbano são: falta de tratamento de esgotos, ausência de galerias pluviais, ocupação

urbana em áreas de preservação permanente e poluição nos mananciais (TUCCI,

2008).

As chuvas caem diretamente nas vias públicas e desembocam nos bueiros, e

estas percorrem até os fundos do vale (RIGHETTO; MOREIRA; SALES, 2009).

A microdrenagem é  constituída  pelas  tubulações  das  galerias  pluviais  em

nível de loteamento ou rede primária. É um sistema de drenagem projetado para

atender  as  precipitações  com  risco  moderado  (RIGHETTO;  MOREIRA;  SALES,

2009).

Macrodrenagem:  é  o  sistema  de  drenagem  constituído  pelos  principais

talvegues,  como os rios,  córregos,  canais e outras estruturas que armazenam e

conduzem grandes volumes de água (CREA/MG, 2013).

A gestão da drenagem urbana não é vista com grande importância, e torna

esquecida de um planejamento  eficiente  e  específico.  Geralmente  as  prefeituras

municipais que tomam a frente para projetar e executar as redes de galerias pluviais.

Estas são projetadas sem fazer ligações com as redes elétricas, redes de tratamento

de  esgotos  e  resíduos  sólidos  (CRUZ;  SOUZA;  TUCCI,  2007).  A  maioria  dos

municípios não estão capacitados para resolver os problemas da gestão das águas

pluviais.  Estes  impactos  são  transferidos  para  a  jusante,  sendo  necessário

desenvolver  um  eficiente  e  sustentável  plano  diretor  (TUCCI,  2008).  Com  o



crescimento  da  população  as  bacias  hidrográficas  se  tornam  impermeáveis

originando nas inundações urbanas (RIGHETTO; MOREIRA; SALES, 2009).

Quadro 1 - Comparação dos aspectos da água no meio urbano

Infraestrutura Urbana Países desenvolvidos Brasil

Drenagem Urbana Controlado os aspectos 
quantitativos; Desenvolvimento de 
investimentos para o controle dos 
aspectos de Qualidade de água.

Grandes inundações devido a 
ampliação de inundações;
Controle que agrava as 
inundações através de 
canalização;
Aspectos de qualidade da água 
nem mesmo foram identificados.

Outra  situação  problemática  são  as  galerias  pluviais  conter  grandes

quantidades  de  resíduos  sólidos.  Estes  resíduos  obstruem  os  tubos,  ocorrendo

entupimento  e  possíveis  inundações.  A falta  de  educação  ambiental  e  a  tímida

campanha  que  as  prefeituras  realizam  provocam  um  sistema  de  drenagem

inadequado (CRUZ; SOUZA; TUCCI, 2007). Os sistemas de drenagem das cidades

brasileiras são híbridos,  recebem águas pluviais  e  esgotos  domésticos,  podendo

trazer proliferações de doenças com a manifestação das inundações.

A  drenagem  urbana  é  o  conjunto  de  medidas  que  tem  como  objetivo

minimizar os riscos que a população está sujeita, diminuir os prejuízos causados por

inundações e possibilitar o desenvolvimento urbano de forma harmônica, articulada

e sustentável. Ou seja, a drenagem nada mais é do que o gerenciamento da água

da chuva que escoa no meio urbano (VAZ, 2004).

A drenagem urbana moderna deve ter os seguintes princípios:

(TUCCI E GENZ, 1995) está em (SILVEIRA, 2002):

a) Não transferir impactos para jusante;

b) Não ampliar cheias naturais;

c) Propor medidas de controle para o conjunto da bacia;

d) Legislação e Planos de Drenagem para controle e orientação;

e) Constante  atualização  de  planejamento  por  estudo  de  horizontes  de

expansão;

f) Controle permanente do uso do solo e áreas de risco;

g) Competência técnico-administrativa dos órgãos públicos gestores;



Impactos da urbanização e princípios de controle na drenagem urbana. Na

tentativa  de lidar  com os problemas decorrentes  da má gestão da urbanização,

propõem-se atualmente alguns princípios do controle na drenagem urbana (TUCCI;

GENZ, 1995).

a) A bacia como sistema: o controle deve ser efetuado na totalidade da bacia

Hidrográfica e não em pontos isolados;

b) Avaliação de cenários futuros: cenários futuros de ocupação e uso do solo

na Bacia hidrográfica devem ser adotados, utilizando o Plano Diretor de

Desenvolvimento Urbano como base;

c) Plano Diretor de Drenagem Urbana: o planejamento do controle deve estar

documentado no Plano Diretor de Drenagem Urbana em consonância com

o  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Urbano  e  demais  Legislações

Municipais e Estaduais;

d) Não ampliação da cheia de pré-ocupação: nenhum usuário deve ampliar a

cheia que existia antes de sua ocupação;

e) Controle permanente;

f) Educação ambiental.

Segundo Tucci (1995), as medidas de controle podem ser divididas em:

g) Estruturais, quando o homem modifica o curso d'água; e

h) Não-estruturais, quando o homem convive com o sistema rio-bacia na área

urbana, as medidas de controle podem ser classificadas de acordo com

sua ação ou disposição espacial na bacia hidrográfica (TUCCI, 1995):

 Distribuídas ou na fonte, atuando em lotes, praças e passeios;

 Microdrenagem, agindo sobre  o hidrograma resultante  de um ou mais

loteamentos;

 Macrodrenagem, agindo nos principais riachos urbanos.

Quando as obras hidráulicas surgiram como soluções de escoar rapidamente

as  águas,  os  canais  e  galerias.  Os  cálculos  realizados  pelos  engenheiros

setorizaram a drenagem urbana. Os sistemas de drenagem são vistos pela maioria

da população como a descarga de lixos (SILVEIRA, 2002).

Um  novo  conceito  vem  surgindo  e  conquistando  espaço  no  cenário  da

drenagem urbana brasileira, a técnica de não transferir os problemas diretamente



para a jusante, mas sim para o local mais próximo da fonte e não nos cursos d'água.

Este  conceito  foi  desenvolvido  nos  Estados  Unidos,  pela  EPA  (Retroalimenta

Protection Agency) na década de 80. Como exemplo, poderia ser citado manejar as

águas para um armazenamento, reservatórios, pavimentos permeáveis, tetos verdes

e trincheiras de infiltração. O Brasil ainda é bem resistente de aplicar este conceito

novo. Algumas cidades como Porto Alegre, São Pulo, Guarulhos e Caxias do Sul

têm adotado algumas medidas de controles na fonte.

A verificação da função dos sistemas de drenagem resulta como uma ação

preventiva de controlar o risco de alagamentos ou inundações. Sendo dinâmico o

ambiente urbano, onde este pode alterar com o passar do tempo, aquele projeto

hidráulico realizado no passado pode ser que atualmente não esteja atendendo os

seus objetivos (RIGHETTO; MOREIRA; SALES, 2009).

Uma ferramenta  de  informação  tecnológica  que  pode  servir  de  auxílio  do

planejamento  da  drenagem urbana  é  o  geoprocessamento.  Tendo  uma base  de

dados com várias  informações  como:  mapas,  imagens de  satélite,  fotos  aéreas,

cadastro das vias públicas, redes elétricas, redes de abastecimento de água, redes

de  drenagem  e  outros.  Com  uma  base  de  informações  abrangente,  pode-se

planejar,  controlar,  manipular e alterar as feições necessárias para se obter com

eficácia a tomada de decisão. Este instrumento pode servir nas áreas ambientais,

rurais e urbanas (RIGHETTO; MOREIRA; SALES, 2009).

2.2 Topografia

Qualquer projeto de obra civil é necessária a utilização da topografia para se

ter em mãos o conhecimento detalhado do local que receberá a futura obra.

A topografia tem por finalidade determinar o contorno, dimensão e posição

relativa  de  uma  porção  limitada  da  superfície  terrestre,  sem  levar  em  conta  a

curvatura resultante da esfericidade terrestre.

As  áreas  de  engenharia  que  utilizam  a  topografia  são:  construção  civil,

urbanismo,  saneamento,  redes  elétricas,  demarcação  de  obras,  terraplenagem,

monitoramento  de estruturas,  irrigação e  drenagem, reflorestamentos,  projeto  de

estradas e outras (TULER; SARAIVA, 2014).

A Topografia é dividida em Topometria e Topologia. A Topometria trata dos

métodos e instrumentos para avaliação de grandezas (lineares e/ ou angulares) que



definem os  pontos  topográficos,  considerando  os  planos  horizontal  e  vertical.  A

Topologia cuida dos estudos das formas do relevo. É dirigida para a representação e

interpretação de uma planta do relevo do terreno, por meio dos pontos cotados, das

curvas de nível ou de modelos de perspectivas.

A Topometria ainda se divide em: Planimetria, Altimetria e Planialtimetria.

Planimetria: estuda os procedimentos, métodos e instrumentos de medida de

ângulos e distâncias, considerando um plano horizontal.

Altimetria:  estuda os procedimentos, métodos e instrumentos de distâncias

verticais ou diferenças de níveis e ângulos verticais.

Planialtimetria: aplica técnicas da planimetria e altimetria para a construção da

planta com curvas de nível.

Curvas de nível: constitui uma linha imaginária do terreno, em que todos os

pontos da referida linha têm a mesma altitude, acima ou abaixo de uma determinada

superfície da referência, geralmente o nível médio do mar. Com a finalidade de ter a

leitura facilitada, adota-se o sistema de apresentar dentro de um mesmo intervalo

altimétrico determinadas curvas, mediante um traço mais grosso. Tais curvas são

chamadas  "mestras",  assim  como  as  outras,  denominam-se  "intermediárias".

Existem ainda as curvas "auxiliares" (MAGALHÃES, 1999).

Para  se  ter  o  conhecimento  do  local  que  receberá  o  futuro  projeto  de

drenagem, tem que ser realizado o levantamento topográfico.

Levantamento topográfico é o conjunto de métodos e processos que, através

de medições de ângulos horizontais e verticais, de distâncias horizontais, verticais e

inclinadas,  com  instrumental  adequado  à  exatidão  pretendida,  primordialmente,

implanta e materializa pontos de apoio no terreno, determinando suas coordenadas

topográficas. A estes pontos se relacionam os pontos de detalhes visando à sua

exata representação planimétrica numa escala pretendida e à sua representação

altimétrica  por  intermédio  de  curvas  de  nível,  com  equidistância  também

predeterminada e/ ou pontos cotados (ABNT. NBR 13133, 1994).

Levantamento  topográfico  altimétrico  (ou  nivelamento):  Levantamento  que

objetiva, exclusivamente, a determinação das alturas relativas a uma superfície de

referência,  dos pontos de apoio e/ou dos pontos de detalhes,  pressupondo-se o

conhecimento de suas posições planimétricas, visando à representação altimétrica

da superfície levantada (ABNT. NBR 13133, 1994).



Levantamento  topográfico  planialtimétrico:  Levantamento  topográfico

planimétrico  acrescido  da  determinação  altimétrica  do  relevo  do  terreno  e  da

drenagem natural (ABNT. NBR 13133, 1994).

Levantamento topográfico planimétrico cadastral: Levantamento planimétrico

acrescido da determinação planimétrica da posição de certos detalhes visíveis ao

nível e acima do solo e de interesse à sua finalidade, tais como: limites de vegetação

ou de culturas, cercas internas, edificações, benfeitorias, posteamentos, barrancos,

árvores  isoladas,  valos,  valas,  drenagem  natural  e  artificial,  etc.  Estes  detalhes

devem  ser  discriminados  e  relacionados  nos  editais  de  licitação,  propostas  e

instrumentos  legais  entre  as  partes  interessadas  na  sua  execução  (ABNT. NBR

13133, 1994).

Em áreas consolidadas com moradias, vias de acesso, redes de água, redes

elétricas, galerias pluviais, o ideal é fazer o levantamento planialtimétrico cadastral.

Levantamento  topográfico  planialtimétrico  cadastral:  Levantamento

topográfico  planialtimétrico  acrescido  dos  elementos  planimétricos  inerentes  ao

levantamento planimétrico cadastral,  que devem ser discriminados e relacionados

nos editais de licitação, propostas e instrumentos legais entre as partes interessadas

na sua execução (ABNT. NBR 13133, 1994).

Para se realizar o projeto de drenagem pluvial, deve-se fazer o levantamento

planialtimétrico  cadastral,  este  levantamento  deverá  ser  planejado  para  coletar

pontos  no  local  do  projeto  e  mensurar  pontos  notáveis  onde  se  situa  a  bacia

hidrográfica que contribuirá diretamente com a futura rede de drenagem.

2.3 RPAs, DRONES ou VANTS

Quanto a denominação dos Rpas (Remotely-Piloted Aircraft)  em português

significa aeronaves pilotadas remotamente. No Brasil ficou reconhecido como Vants

(Veículo aéreo não tripulado). Também é conhecido por drone. A utilização deste

equipamento para o mapeamento está sendo bem discutido nestes últimos anos por

apresentar  características  de  baixo  custo  e  uma  ótima  resolução  nas  imagens

(SANTANA; RAMOS; RIBEIRO, 2017).

Com  as  imagens  coletadas,  pode-se  gerar  o  MDS  (modelo  digital  de

superfície) e o MDT (modelo digital do terreno). Com os pontos de apoio no terreno,

pode-se obter uma boa exatidão nos mapas gerados. Com o  crescimento  de



utilização destes equipamentos e a regulamentação pela ANAC, os levantamentos

topográficos  utilizando  esta  metodologia  tendem  a  crescer.  Alguns  estudos

mostraram e eficiência de identificar os limites dos imóveis e as edificações do local

(BUFFARA;  HOLLATZ,  2015).  As  indústrias  aeronáuticas  estão  investindo

maciçamente no desenvolvimento e construção de Veículos Aéreos Não Tripulados

(VANTs),  nas mais diversas categorias de peso,  alcance e capacidade de carga

(PEGORARO; GUBIANI; PHILIPS, 2013).

Como os aerolevantamentos são realizados em grandes áreas e seu custo é

alto, os drones estão sendo uma ótima alternativa para levantamentos de pequenas

áreas (SMACZYŃSKI; GULIJ, 2017).

O  Rpa  está  sendo  a  melhor  tecnologia  do  sensoriamento  remoto  para

aquisição  de  dados  urbanos  (SMACZYŃSKI;  GULIJ,  2017).  Os  drones  na  área

urbana  estão  sendo  utilizados  em algumas  aplicações  como:  monitoramento  de

desastres, visualização de inundações, cadastro urbano, atualização da altimetria,

mapeamento  urbano,  monitoramento  de  locais  de  difícil  acesso,  como  focos  de

dengue e outros. Neste trabalho, demonstra-se a aplicação de drones na aplicação

do levantamento topográfico para auxiliar na elaboração de um projeto de rede de

drenagem de galerias pluviais.

O  INCRA,  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agrária, valida a

utilização  de  drones  para  o  georreferenciamento  de  imóveis  rurais.  Norma  de

execução INCRA/DF/Nº2 de 19  de fevereiro  de  2018.  Esta  norma estabelece  a

utilização da aerofotogrametria no georreferenciamento de imóveis rurais.

Como a norma ABNT 13.133 de execução de levantamento topográfico está

em  revisão,  pode-se  esperar  a  utilização  desta  tecnologia  para  levantamentos

topográficos com suas devidas limitações e precisões.



3 ROTEIRO DO PROJETO DA REDE DE GALERIAS PLUVIAIS

3.1 Realizar o Levantamento Planialtimétrico Cadastral Utilizando Drones ou 

Vants (Figura 1)

O equipamento que está sendo difundido recentemente são os Rpas, drones

ou  vants.  Estes  estão  entrando  na  área  da  topografia,  ocasionando  melhor

produtividade.  Utilizando  uma  metodologia  adequada  serão  obtidos  resultados

precisos e confiáveis nos trabalhos. O setor que regulamenta estes aparelhos é a

ANAC- Agência Nacional de Aviação Civil.  A Resolução nº 419, de 2 de maio de

2017 disponibiliza os requisitos gerais para aeronaves não tripuláveis de uso civil.

Nesta etapa é necessário realizar o plano de voo. Para o plano de voo será

utilizado  o  aplicativo  Drone  Deploy.  Fazendo  o  plano  de  voo  com  o  aplicativo

instalado em um smartphone,  salve-se o plano de voo.  Ao ir  a campo, faz-se a

conexão deste plano com o drone no local  de voo.  O drone reconhecendo este

planejamento já pode começar o levantamento para iniciar as coletas das imagens

de  interesse.  Após  armazenadas  as  imagens,  descarrega-se  as  imagens  no

software Agisoft  Photoscam para  o  processamento  das  mesmas.  Este  software

processa as imagens disponibilizando uma nuvem de pontos. A nuvem de pontos



está com coordenas 3D, z, y e z. São as coordenadas tridimensionais que auxiliarão

na geração de curvas de nível.

3.2 Gerar as Curvas de Nível (Figura 2)

Para gerar a altimetria, utiliza-se o programa Agisoft Photoscan. Na sequência

do fluxo de trabalho deste  software (alinhar fotos/construir nuvem densa/construir

modelo/construir  textura/construir  modelos/construir  modelo  digital  de

elevação/construir  ortomosaico).  Após  esta  sequência,  tem-se a  possibilidade de

gerar as curvas de nível (generate contours).

3.3 Cálculo da Bacia Hidrográfica (Figura 3)

As curvas de nível auxiliarão na delimitação dos divisores de água. Com o

software CAD, pode-se desenhar um polígono fechado para obter a extensão da

área da bacia hidrográfica. Este polígono deverá respeitar os divisores de água.

Fechando um polígono delimitando os divisores de água com o comando de área se

obtêm a extensão desta bacia.

3.4 Desenho da Planta Topográfica (Figura 4)

Em um software CAD, faz-se o desenho técnico de interesse com todas as

feições e gerando as curvas de nível. Este desenho mostrará toda a área detalhada

onde projeta-se a futura galeria pluvial.

3.5 Calcular o Dimensionamento das Tubulações (Figura 5)

Através de uma planilha do software Libreoffice Calc, calcula-se a quantidade

de tubos, bocas de lobo, caixas de ligação, poços de queda e as dimensões dos

diâmetros  dos  tubos.  Com  o  auxílio  do  desenho  do  local  levantado,  faz-se  a

distribuição da rede da galeria pluvial. Respeitando a distância mínima e máxima

das bocas de lobo. Com as curvas de nível, verifica-se a declividade e o melhor

caminho que a rede de drenagem será projetada.



3.6 Cálculo da Demarcação ou Locação da Rede de Galeria Pluvial Projetada

Com o projeto da rede de galeria, utiliza-se um software topográfico adequado

para  enviar  as  coordenadas  da  futura  galeria  com suas  devidas  cotas  para  se

demarcar no local real em que foi projetado. Estes dados deverão ser enviados a

estação total para realizar a locação da rede de drenagem no local propriamente

dito.  No  local  para  ser  demarcado  usar  piquetes  e  estacas  sobre  o  eixo  das

tubulações.  Nas  estacas  marcar  os  valores  de  corte  a  aterro  para  facilitar  as

escavações da galeria.

3.7 Cronograma do Projeto da Rede de Galeria Pluvial

Quadro 2 – Cronograma do Projeto da Rede de Galeria Pluvial

ETAPAS MÉTODO/EQUIPAMENTO TEMPO

Levantamento Topográfico 
Planialtimétrico

Rpa ou drone 1 dia

Processamento de imagens Software Agisoft Photoscan
2 dias

Curvas de nível Software Agisoft Photoscan

Cálculo da Bacia Higrográfica
Software Cad 2 dias

Desenho Planta topográfica

Cálculo o dimensionamento das 
tubulações

Planilha de cálculos

2 dias
Locação da rede de galeria 
pluvial projetada

Software CAD

Software Topográfico

Tempo Total 7 Dias



4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta proposta foram mencionadas as etapas necessárias para projetar uma

rede de galerias pluviais.  Sendo uma sequência  lógica e  dinâmica eliminando o

retrabalho.

Quando se realiza um projeto de galerias pluviais, o primeiro elemento que

deve ser pensado é na altimetria ou nas curvas de nível.  É nessa etapa que se

analisam  os  divisores  de  água  para  demarcar  a  bacia  hidrográfica  da  região

projetada.  Como  os  Rpas,  drones  ou  vants  estão  solucionando  e  dando  bons

resultados no comportamento da superfície terrestre, conclui-se que utilizando estes

equipamentos se ganha produtividade e  custos  menos elevados dependendo da

extensão levantada. Nesta proposta, chega-se a uma conclusão que se utilizar os

vants  para  o  levantamento  planialtimétrico  da  região,  obtêm-se  um  resultado

satisfatório  na  geração  das  curvas  de  nível.  Os  dados  obtidos  por  vant  foram

satisfatórios, tendo boa visibilidade dos elementos do terreno. No dimensionamento

das tubulações, utilizou-se uma planilha de cálculos quantitativos, sendo de bom

desempenho.
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ANEXO A – FIGURAS



Figura 1 – Levantamento Topográfico com RPAs, Drones ou Vants

Fonte Revista Mundogeo

Figura 2 – Curvas de Nível geradas pelo software Agisoft Photoscan 



Figura 3 – Delimitando a bacia hidrográfica

Figura 4 – Desenho da Planta Topográfica



Figura 5 – Cálculo do dimensionamento das tubulações
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