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1. INTRODUÇÃO 

A equipe da Ferma Engenharia realizou reuniões e verificações de campo nos dias 

25 de julho, 12 de setembro e 31 de outubro de 2018 e elaborou este Relatório de Análise 

da Drenagem Urbana. Nas reuniões a equipe técnica da prefeitura indicou os principais 

locais que necessitam de intervenções estruturais e que deveriam ser analisados. 

Assim, este relatório apresenta a análise das estruturas projetadas e os 

anteprojetos necessários para o sistema de drenagem de Irati. 

 

mailto:ferma@fermaengenharia.com.br


 

Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati 
Produto 03 – Relatório de Análise da Drenagem Urbana 

 
 

 
Ferma Engenharia Ltda  |  CNPJ 76.703.404/0001-03 

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 –  Jard im Botânico |  CEP 80.210 -190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053 -3487|  ferma@fermaengenharia.com.br |  h t tp : / / fermaengenhar ia .com.br /  

 

11 

2. ANÁLISE DE DRENAGEM URBANA 

Neste item é apresentada a análise das obras hidráulicas existentes para cada sub-

bacia. Foram visitados os principais pontos de interesse e apresentadas as preposições 

de medidas de controle estruturais e não estruturais.  

Para os canais naturais foram utilizados os levantamentos existentes realizados 

nos pontos de interesse e para os canais projetados, foi realizada a análise do 

dimensionamento e da capacidade de transporte dos projetos repassados pela Prefeitura 

de Irati. 

Uma vez calculadas as possíveis vazões de projeto para os diferentes cenários, foi 

verificado se a estrutura projetada atende a demanda e apresentados os anteprojetos 

necessários que serão utilizados para a previsão de áreas a serem reservadas para as 

medidas de controle (as quais deverão ser incluídas nas medidas não-estruturais como de 

uso público prioritário) e para a elaboração de orçamentos estimativos que servirão de 

referência para o planejamento da implantação dessas medidas que fará parte do 

Programa Municipal de Drenagem. 

A metodologia de estudo se baseia no cálculo do nível da água e velocidade do 

escoamento a partir da equação de Manning. A equação de Manning considera a 

velocidade média de um escoamento permanente e uniforme em um canal aberto com 

declividade constante do fundo e da linha da água. 

O tempo de recorrência, ou período de retorno, é definido a partir do risco admitido 

para determinado projeto. Ou seja, um tempo de recorrência de 10 anos refere-se a um 

risco de 1/10 (um evento superado, no caso a intensidade da chuva, a cada 10 anos). 

Para as obras de drenagem tipicamente se utiliza o tempo de retorno de 100 anos, com 

base em parâmetros definidos pela DAEE/CETESBE (Departamento de Águas e energia 

Elétrica de SP/Companhia Ambiental do Estado de SP) que são estabelecidos de acordo 

com o tipo de ocupação da área, conforme Tabela 1. 
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Tabela 1 – Períodos de retorno em função da ocupação da área.  

Tipo da Obra Tipo de Ocupação Período de Retorno (anos) 

Microdrenagem Residencial 2 

Microdrenagem Comercial 5 

Microdrenagem Edifícios de Serviço ao Público 5 

Microdrenagem Aeroportos 25 

Microdrenagem Áreas comerciais e serviço de tráfego 5 - 10 

Macrodrenagem Áreas comerciais e residenciais 50 - 100 

Macrodrenagem Áreas de importância específica 500 

Fonte: DAEE/CETESB, 1980 

Para determinação do percentual de área urbanizada é utilizada a seguinte 

equação: 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢í𝑛𝑑𝑜 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
 × 100 

No município de Irati a área urbanizada total, incluindo áreas urbanas isoladas 

obtida através da determinação dos setores censitários urbanos do IBGE foi de 53,20 

km², já a área territorial total do município é de 999,31 km². Portanto o percentual de área 

urbanizada é de 5,32%. 

2.1. Levantamentos Complementares  

Foram definidos os levantamentos complementares necessários para a elaboração 

dos projetos a cargo da Prefeitura de Irati. 

2.1.1. Levantamento Planialtimétrico  

O Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral é um levantamento que 

busca representar com a maior precisão possível a porção de terra urbana ou rural em um 

Modelo Digital do Terreno (MDT), ou seja, é a representação plana das 3 dimensões do 

terreno com todos nos níveis encontrados na propriedade como altura de estradas e seus 

taludes de corte ou aterro, níveis de açude, desníveis das pastagens, plantações, cercas, 

currais, matas, brejos entre outros diversos itens que pode-se encontrar em uma 
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propriedade. Em um lote calcula-se o desnível de todo o terreno para otimização da 

construção.  

Com este levantamento é possível calcular os quantitativos de corte, aterro, custo 

das movimentações de terra, estudo da viabilidade do projeto, localização horizontal e 

vertical de nível de travessias e pontes.  

2.1.2.  Topobatimetria 

As seções topobatimétricas dos rios têm como objetivo modelar a geométrica da 

calha fluvial e da planície de inundação, registrando ainda as características de 

rugosidade do leito, para determinação do coeficiente de escoamento, e o tipo de 

vegetação predominante nas margens, necessários à aplicação de modelos hidráulicos 

para a simulação de propagação de ondas de cheias nas bacias correspondentes. Foram 

definidas seções a cada 500 metros, e nos pontos de interesse, uma seção 

imediatamente antes e uma imediatamente após a esses pontos. 

2.1.3.  Levantamento Cadastral 

O levantamento cadastral consiste no levantamento de todas as medidas - altura, 

largura, extensão, cotas de fundo, cotas de topo, declividade – dos canais, galerias, 

travessias e pontes. Também é realizado o cadastro de todas as interferências como 

redes de água e esgoto que cruzam os canais e as estruturas das pontes e travessias. 

2.1.4.  Projetos 

Os Projetos existentes são de extrema importância para a verificação da estrutura 

projetada. Por meio deles é possível saber a solução técnica adotada para a medida 

estrutural, bem como as suas diretrizes e características.  

Até o fechamento deste relatório a prefeitura não havia realizado os levantamentos 

complementares. Desta forma, para a elaboração das analises hidráulicas e dos 

anteprojetos foram utilizados os levantamentos existentes e os realizados em campo pela 

equipe da Ferma Engenharia. 
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3. SUB-BACIA RIO BONITO 

De acordo com a fisiografia desta Sub-bacia, ela possui baixo risco de enchentes 

(Fator de Forma 0,36) e não é sujeita a enchentes (Coeficiente de Compacidade 4,34). 

Por ser uma sub-bacia sem grandes áreas urbanizadas, as medidas a serem realizadas 

seriam de preservação das nascentes e das matas ciliares do Rio Bonito. A Figura 1 

apresenta a Sub-bacia do Rio Bonito.  
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Figura 1 – Sub-bacia Rio Bonito 
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4. SUB-BACIA RIO CASCATA 

A sub-bacia do Rio Cascata é a menos alterada do ponto de vista urbano e abriga 

várias propriedades agrícolas cujos proprietários fizeram inúmeros barramentos de água 

em suas propriedades. A altitude bem como a declividade dessa sub-bacia é considerada 

alta o que limita a procura pela construção de moradias. Por estar próxima a área 

zoneada como de preservação municipal, não se prevê crescimento urbano para os 

próximos anos. Porém, ainda sim, deve-se criar legislação especifica para ocupações 

nessas áreas. A Figura 2 apresenta a Sub-bacia do Rio Cascata. 
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Figura 2 - Sub-bacia Rio Cascata 
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5. SUB-BACIA RIO DO MEIO 

A sub-bacia do Rio do Meio ainda não esta totalmente urbanizada, porém é 

propicia a ocupação urbana, desta forma, deve ser previsto para essa bacia o 

ordenamento para a proteção de ocupações irregulares futuramente. Esta sub-bacia 

possui Fator de Forma de 0,32 e Coeficiente de Compacidade de 0,32, o que significa que 

sua fisiografia não é propensa a enchentes e inundações. 

As partes mais urbanizadas da sub-bacia ficam localizadas nos pontos mais baixos 

do rio do Meio, próximo à foz com o rio Bonito. As medidas a serem realizadas seriam de 

preservação das nascentes e das matas ciliares do rio do Meio, além da implantação de 

uma bacia de contenção de cheias com área de aproximadamente 17 mil m² no local 

definido entre a Avenida Dr. Vicente Machado e a Rua Ipanema. A Figura 3 apresenta a 

Sub-bacia Rio do Meio. 
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Figura 3 - Sub-bacia Rio do Meio 
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6. SUB-BACIA ALTO ANTAS 

A sub-bacia do Alto do Rio das Antas, não registra grandes faixas de alta 

declividade e é uma das mais urbanizadas da Sede Municipal de Irati. Nota-se por meio 

da Figura 26 que o arruamento atingiu praticamente todas as áreas mais aptas a 

ocupação, restando apenas as porções mais altas Como essa é uma sub-bacia que 

abriga dois importantes tributários que formam o Rio das Antas, o controle de 

impermeabilização deve ser maior, visando reduzir o escoamento superficial para as sub-

bacias mais baixas, como a do médio e baixo Rio das Antas.  A Figura 4 apresenta a Sub-

bacia Alto Antas. 
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Figura 4 - Sub-bacia Alto Antas 

Para esta sub-bacia são sugeridas as medidas a seguir. 
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1. Parque Linear  

Os Parques Lineares fazem parte de obras de programas ambientais em áreas 

urbanas, sendo muito utilizados como instrumento de planejamento e gestão de áreas 

degradadas, buscando conciliar tanto os aspectos urbanos e ambientais como as 

exigências da legislação e a realidade existente.  

Referente ao manejo de águas pluviais, o parque linear tem como um de seus 

princípios fundamentais aumentar a área de várzea dos rios, permitindo assim, o aumento 

das zonas de inundação e a vazão mais lenta da água durante as cheias dos rios. Além 

disso, ajudam a evitar a ocupação humana irregular em áreas de proteção ambiental. A 

Figura 5 apresenta as vantagens e precauções com os Parques Lineares. 

 

Figura 5 – Vantagens e precauções dos parques lineares. 

O Parque Linear esta em fase em construção pela prefeitura, com área aproximada 

de 600.000 m², sendo a implantação realizada em etapas. Após a conclusão do lago que 

servirá como bacia de detenção, o parque também será muito importante para a retenção 

na fonte das águas pluviais, diminuindo os efeitos a jusante. A Figura 6 mostra a área do 

parque em construção.  

mailto:ferma@fermaengenharia.com.br


 

Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati 
Produto 03 – Relatório de Análise da Drenagem Urbana 

 
 

 
Ferma Engenharia Ltda  |  CNPJ 76.703.404/0001-03 

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 –  Jard im Botânico |  CEP 80.210 -190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053 -3487|  ferma@fermaengenharia.com.br |  h t tp : / / fermaengenhar ia .com.br /  

 

23 

 

Figura 6 – Área reservada para a construção do Parque Linear. 

 

 

2. Travessias 

Foram analisadas as travessias na extensão do rio das Antas dentro da sub-bacia. 

Não foram observados pontos de inundações causados pelas travessias. A principal 

questão está relacionada às interferências que cruzam o rio como as redes de água e 

esgoto. Essas interferências fazem o canal do rio se comportar como um conduto fechado 

causando estrangulamento e inundações a montante dessas interferências. A Figura 7 

ilustra essa situação.  
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Figura 7 - Interferências cruzando o canal 

A solução para estas interferências pôde ser observada durante o levantamento de 

campo (Figura 8), onde algumas destas redes de água já cruzam o rio sem interferir no 

escoamento. 
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Figura 8 – Travessia de rede de abastecimento de água 

 

3. Travessia Rua Presidente Getúlio Vargas 

Durante a visita de campo, foi informado por um morador desta região que em 

eventos extremos esse local sofre com inundações. Foi informado que o ponto principal é 

sob a travessia onde a estrutura esta desmoronando causando o represamento do rio e 

causando inundações a montante. A Figura 9 mostra o local visitado. 
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Figura 9 – Travessia sob a Rua Presidente Getúlio Vargas 

4. Bacia de Detenção Fósforo Paraná 

A área disponível para a bacia de detenção é aproximadamente 50.000 m² e tem 

como área de contribuição a montante 141.000 m² que geram uma vazão pico atual de 

163 m³/s. Essa vazão poderá ser amortecida com a implantação da bacia de detenção 

que se localiza em um dos tributários do Rio das Antas, diminuindo os efeitos a jusante.  

5. Bacia de Detenção Rua Dr. Armando Van Der Lars 

Esta área possui aproximadamente 9.000 m² e poderá servir como bacia de 

detenção, além de evitar possíveis ocupações irregulares no local.  
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7. SUB-BACIA MÉDIO ANTAS 

A sub-bacia Rio das Antas é uma das sub-bacias mais urbanizadas de Irati, e 

registra ocorrências de eventos críticos de precipitação e drenagem. Como já 

apresentado, a área tem alta declividade na margem esquerda do Rio das Antas e baixa 

declividade na margem oposta, onde geralmente o efeito de inundação é mais percebido. 

A Figura 10 apresenta a Sub-bacia Médio Antas. 
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Figura 10 – Sub-bacia Médio Antas 
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1. Travessia Madeireira Dalegrave 

Foi verificado durante as visitas de campo, que esta travessia não suporta a vazão 

de pico, causando inundação nesta área e na Rua Coronel Sabóia como apresentado na 

Figura 11. 

 

 

 

Figura 11 - Travessia Dalegrave 

O levantamento das medidas da travessia foi solicitado a prefeitura, porém até o 

fechamento deste relatório ainda não havia sido realizado. Desta forma, não foi possível 

realizar a análise da vazão suportada neste ponto. 
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2. Miguel Bay 

Na Rua Miguel Bay foi iniciada uma obra de drenagem que esta interrompida, pois 

existe uma rede da Sanepar que esta impedindo a continuação da galeria. A galeria 

projetada tem como ponto final o Rio das Antas. A Figura 12 apresenta a localização da 

galeria.  

 

Figura 12 - Galeria de águas pluviais Miguel Bay 

O projeto contempla um dissipador hidráulico em degraus para evitar a erosão no 

lançamento das águas pluviais (Figura 13). 

mailto:ferma@fermaengenharia.com.br


 

Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati 
Produto 03 – Relatório de Análise da Drenagem Urbana 

 
 

 
Ferma Engenharia Ltda  |  CNPJ 76.703.404/0001-03 

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 –  Jard im Botânico |  CEP 80.210 -190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053 -3487|  ferma@fermaengenharia.com.br |  h t tp : / / fermaengenhar ia .com.br /  

 

31 

 

Figura 13 - Dissipador hidráulico galeria Miguel Bay 

 

mailto:ferma@fermaengenharia.com.br


 

Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati 
Produto 03 – Relatório de Análise da Drenagem Urbana 

 
 

 
Ferma Engenharia Ltda  |  CNPJ 76.703.404/0001-03 

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 –  Jard im Botânico |  CEP 80.210 -190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053 -3487|  ferma@fermaengenharia.com.br |  h t tp : / / fermaengenhar ia .com.br /  

 

32 

8. SUB-BACIA ARROIO DOS PEREIRAS 

A sub-bacia Arroio dos Pereiras possui tanto o Fator de Forma (0,48), quanto o 

Coeficiente de Compacidade (4,39), não sujeitos a enchente. Porém, como já 

apresentado, a sub-bacia está passando por alterações de ocupação por parcelamentos 

do solo e a impermeabilização nas áreas mais altas pode afetar a jusante da bacia. 

A região está passando por alterações de ocupação por parcelamentos do solo 

recentes nessa região. A impermeabilização nas áreas mais altas pode afetar a parte 

jusante da bacia, por aumento do escoamento superficial. Conforme já destacado 

anteriormente, na região central da Sede Municipal, o Arroio dos Pereiras possui trechos 

canalizados e retificados com ausência de áreas de preservação permanente. Esta é uma 

das principais bacias para a análise e adoção de medidas não estruturais visando reduzir 

danos que são originados por problemas na drenagem de águas pluviais.  A Figura 14 

Apresenta a Sub-bacia Pereiras. 
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Figura 14 - Sub-bacia Pereiras 

As medidas estruturais da sub-bacia Arroio dos Pereiras, existentes e propostas 

serão apresentadas a seguir. 
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1. Muro de Gabião 

A Rua Jornalista José da Silva recebeu uma Muro de Gabião devido à erosão que 

a rua vinha sofrendo pelas águas pluviais que chegavam ao local sem amortecimento.  A 

equipe da Ferma esteve no local durante e após as obras. A Figura 15 apresenta as obras 

durante sua execução e a Figura 16 após a finalização das obras.  

  

 
 

Figura 15 – Muro de gabião durante as obras 

mailto:ferma@fermaengenharia.com.br


 

Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati 
Produto 03 – Relatório de Análise da Drenagem Urbana 

 
 

 
Ferma Engenharia Ltda  |  CNPJ 76.703.404/0001-03 

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 –  Jard im Botânico |  CEP 80.210 -190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053 -3487|  ferma@fermaengenharia.com.br |  h t tp : / / fermaengenhar ia .com.br /  

 

35 

  

  

Figura 16 – Muro de gabião finalizado com dissipador e energia 

O muro de gabião foi construído para suportar uma vazão de pico de 13,82 m³/s. 

2. Bacia de Detenção Bosque São Francisco 

O Bosque São Francisco tem uma área de aproximadamente 15.000 m² que 

podem ser utilizados como bacia de detenção, regulando a vazão que chega ao Arroio 

dos Pereiras, e evitando problemas na jusante da sub-bacia. A Figura 17 ilustra o local de 

possível implantação da bacia de detenção.   
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Figura 17 - Local para bacia de detenção no Bosque São Francisco 

3. Mata do Gomes 

A área conhecida como Mata do Gomes está localizada na sub-bacia do Arroio dos 

Pereiras, e  a implantação de loteamentos nessa área pode causar problemas a jusante, 

causando danos ainda maiores a sub-bacia. Para essa área é sugerida a implantação de 

bacia de detenção para o controle das vazões durante eventos extremos. 

 Canal Hídrico  

O canal hídrico é uma galeria em concreto que serve como desvio para absorver a 

vazão do Arroio dos Pereiras. A Figura 18 mostra o início do canal e saída no encontro 

com o Arroio dos Pereiras. 
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Figura 18 – Canal Hídrico 

O material disponibilizado do Projeto do Canal Hídrico pela Prefeitura de Irati não 

inclui os cálculos hidráulicos, apenas o projeto (desenho Figura 19) do canal. Para a 

análise do dimensionamento foi escolhido o ponto de entrada do canal. 

 

Figura 19 – Projeto do canal de concreto – Canal Hídrico  
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A Tabela 2 apresenta as dimensões do canal retangular para as vazões de pico de 

50, 100 e 500 anos de recorrência. 

Tabela 2 - Dimensões do canal retangular em concreto para o cálculo da capacidade 

máxima de vazão suportada  

Tempo de Retorno (anos) TR 50 TR 100 TR 500 

Intensidade (mm/h) 131,12 119,67 112,5 

Q Pico (m/s) 51,27 57,96 77,06 

Q Suportada (m/s) 40,32 40,32 40,32 

Largura b (m) 4,00 4,00 4,00 

Nível de água h (m) 0,75 0,75 0,75 

Altura H (m) 1,50 1,50 1,50 

Perímetro Molhado (m) 5,50 5,50 5,50 

Área Molhada (m) 3,00 3,00 3,00 

Raio Hidráulico (m) 0,55 0,55 0,55 

Velocidade (m/s) 4,27 4,83 6,42 

Velocidade de projeto 
(m/s) 

6,72 6,72 6,72 

Altura Crítica (m) 1,60 1,74 2,10 

Altura Crítica de 
Projeto(m) 

2,64 2,16 2,16 

Número de Froude 1,75 1,75 1,75 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2018. 

Para a análise só foi possível verificar a vazão que o canal hídrico pode absorver, 

sem considerar a vazão suportada pelo canal natural do Arroio dos Pereiras, pois não 

foram realizados os levantamentos complementares solicitados neste ponto. 
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4. Canalização Arroio dos Pereiras 

A canalização do Arroio dos Pereiras vem complementar a primeira parte do 

projeto e visa solucionar o problema de inundações na região de jusante do Arroio dos 

Pereiras que já recebeu a contribuição de toda a sub-bacia. 

A equipe da Ferma esteve em campo justamente em dia de forte chuva e verificou 

que o canal existente não suporta a vazão. Foi observado que os principais gargalos são 

as travessias que causam o estrangulamento da seção causando a diminuição da 

velocidade a montante. A Figura 20Figura 19 apresenta os pontos visitados no Arroio dos 

Pereiras. 
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Figura 20 – Arroio dos Pereiras 

Foi realizada a análise da vazão em três pontos: travessia Rua da Liberdade, 

travessia Rua dos Operários e travessia Rua Coronel Sabóia. A Figura 21 ilustra os 

pontos analisados.  
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Figura 21 – Pontos Analisados no Arroio dos Pereiras. (A) Travessia Rua da Liberdade, (B) 
Travessia Rua dos Operários e (C) Travessia Rua Coronel Sabóia.  
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Vazão de Pico (m³/s) 

 
Vazão Suportada (m³/s) 

 
Travessia Rua da Liberdade 72,34 60,07 

Travessia Rua dos Operários 75,12 46,48 

Travessia Rua Cel. Sabóia 75,96 36,71 

Pela analise realizada é possível observar que a vazão de pico é maior que vazão 

suportada nas três travessias. Além disso, no encontro com o Rio das Antas, o canal sofre 

remanso, diminuindo sua velocidade e aumentando a altura do nível de água. Os cálculos 

do efeito do remanso e do canal projetado estão apresentados no Capítulo Anteprojetos.  
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9. SUB-BACIA NHAPINDAZAL 

Esta sub-bacia deve ser controlada e monitorada, por ser manancial de 

abastecimento da cidade. Esta é a principal sub-bacia para uma gestão de conservação, 

visando a manutenção das suas condições naturais e com restrição à ocupação urbana. A 

Figura 22 apresenta a Sub-bacia Nhapindazal. 
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Figura 22 – Sub-bacia Nhapindazal 
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10. SUB-BACIA BAIXO ANTAS 

A sub-bacia do Baixo Antas possui pouca ocupação, porém as partes baixas da 

sub-bacia recebem contribuição de todas as sub-bacias a montante. Esta sub-bacia conta 

com pontes, meandros, barramentos artificiais e relativa preservação de mata ciliar. O canal 

natural deverá estar sempre limpo, sem obstruções para evitar inundações a montante. A 

Figura 23 apresenta a Sub-bacia Baixo Antas. 

 

mailto:ferma@fermaengenharia.com.br


 

Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati 
Produto 03 – Relatório de Análise da Drenagem Urbana 

 
 

 
Ferma Engenharia Ltda  |  CNPJ 76.703.404/0001-03 

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 –  Jard im Botânico |  CEP 80.210 -190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053 -3487|  ferma@fermaengenharia.com.br |  h t tp : / / fermaengenhar ia .com.br /  

 

47 

 

Figura 23 - Sub-bacia Baixo Antas 
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11. SUB-BACIA RIOZINHO 

A sub-bacia do Riozinho possui baixa ocupação urbana e possui alguns pontos 

com cotas mais baixas em que podem ocorrer enchentes. A Figura 24 apresenta a Sub-

bacia Riozinho e a  Figura 25 ilustra os locais visitados. 
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Figura 24 - Sub-bacia Riozinho 
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 Figura 25 – Locais visitados na sub-bacia do Rio Riozinho 
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12. MEDIDAS PROPOSTAS 

12.1. Medidas Estruturais 

12.1.1. Canalização 

A canalização abrange as melhorias e retificações nas calhas dos rios e a própria 

canalização visando permitir a ocupação das margens e a urbanização dos rios. 

Essas modificações podem causar alguns efeitos negativos como o aumento da 

velocidade dos rios e córregos podendo causar problemas a jusante. Entretanto, essas 

obras são em muitas vezes necessárias, como no caso de Irati em que a calha do rio 

deve passar a suportar a vazão sem que haja o transbordamento.  

Para minimizar os impactos negativos é importante respeitar ao máximo o traçado 

natural do rio, evitando a retificação e com a utilização de materiais rugosos e permeáveis 

para o revestimento das paredes do canal. 

A partir das equações de chuvas intensas e tempos de concentração já 

apresentadas, foi calculada a vazão de cheias para o trecho em questão para o tempo de 

retorno de 100 anos. 

Metodologia de análise hidráulica 

Inicialmente, a partir das equações de chuvas intensas, tempos de concentração e 

coeficiente de escoamento, foi calculada a vazão de cheias para cada ponto de controle 

em questão.  

Segundo Carvalho (2000), a análise da velocidade do fluxo d’água no canal é 

importante para que não exceda determinados limites, o que poderá comprometer a 

durabilidade pelo desgaste das paredes e fundo do canal. Esses valores de velocidades 

também não podem ser insuficientes a ponto de ocorrer deposição de materiais no leito 
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dos canais, pois isso interfere na vazão do escoamento pela diminuição da seção efetiva 

para o fluxo normal em que foi feito o dimensionamento. Na Tabela 3 estão apresentados 

valores de velocidades em função do tipo de canal e tipo de água a ser conduzida. 

Tabela 3 – Velocidades limites, em função do material das paredes do canal 

Tipo de Canal Velocidade (m/s) 

Canal em areia muito fina 0,20 a 0,30  

Canal em areia grossa pouco compactada 0,30 a 0,50  

Canal em terreno arenoso comum 0,60 a 0,80  

Canal em terreno silico-arenoso 0,70 a 0,80 

Canal em terreno argiloso compactado 0,80 a 1,20 

Canal em rocha 2,00 a 4,00  

Canal de concreto 4,00 a 10,00  
Fonte: Carvalho (2000) 

De acordo com Rocha (1978) e Sussekind (1984), o concreto armado é um 

material composto, constituído por concreto simples e barras de aço. Os dois materiais 

constituintes (concreto e aço) devem agir solidariamente para resistir aos esforços a que 

forem submetidos e devem ser dispostos de maneira a utilizar econômica e racionalmente 

as resistências próprias de cada um deles. 

A partir da vazão de projeto e da velocidade limite definida foi calculada a área 

necessária a partir da equação da continuidade: 

𝑸 =   𝑨. 𝑽 

Onde: 

Q = Vazão de projeto (m³/s); 

A = Área (m²); 

V = Velocidade do escoamento (m/s) 

Uma vez calculada a área necessária, avaliou-se a estrutura para atender tal 

demanda. A metodologia de estudo se baseia no cálculo do nível da água e velocidade do 

escoamento a partir da equação de Manning. 
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A equação de Manning considera a velocidade média de um escoamento 

permanente e uniforme em um canal aberto com declividade constante do fundo e da 

linha da água.  

𝑽 =  
(𝑹𝒉)

𝟐
𝟑

  𝑺𝟏/𝟐

𝒏
 

Sendo: 

V = velocidade média, em m/s; 

Rh = raio hidráulico, em m;  

S = declividade média do conduto, em m/m; 

n = coeficiente de rugosidade, tabelado. 

O raio hidráulico é a razão entre a área e o perímetro molhado que são dados em 

função do nível de água (h) e do formato do canal.  

𝑹𝒉 =  
Á𝒓𝒆𝒂 𝑴𝒐𝒍𝒉𝒂𝒅𝒂

𝑷𝒆𝒓í𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒍𝒉𝒂𝒅𝒐
 

A Tabela 4 apresenta o coeficiente de Manning para diversos tipos de canais.  

Tabela 4 – Coeficiente de rugosidade de Manning diferentes canais. 

Material Condição 

Natureza das paredes 
Muito 
boa 

Boa Regular Má Condição 

Calhas metálicas lisas (semicirculares) 0,011 0,012 0,013 0,015 

Canais abertos em rocha (irregular) 0,035 0,040 0,045 - 

Canais c/ fundo em terra e talude c/ pedras 0,028 0,030 0,033 0,035 

Canais c/ leito pedregoso e talude vegetado 0,025 0,030 0,035 0,040 

Canais com revestimento de concreto 0,012 0,014 0,016 0,018 

Canais de terra (retilíneos e uniformes) 0,017 0,020 0,023 0,025 

Canais dragados 0,025 0,028 0,030 0,033 

Condutos de barro (drenagem) 0,011 0,012* 0,014* 0,017 
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Material Condição 

Natureza das paredes 
Muito 
boa 

Boa Regular Má Condição 

Gabião 0,022 0,030 0,035 - 

Superfícies de cimento alisado 0,010 0,011 0,012 0,013 

Tubos de ferro galvanizado 0,013 0,014 0,015 0,017 

Córregos e rios limpos, retilíneos e uniformes 0,025 0,028 0,030 0,033 

Com meandros, bancos e poços, limpos 0,035 0,040 0,045 0,050 

Margens espraiadas, pouca vegetação 0,050 0,060 0,070 0,080 

Margens espraiadas, muita vegetação 0,075 0,100 0,125 0,150 

Fonte: Mendes et al. (2001) 

Uma vez calculada a velocidade média da seção, área molhada e largura 

superficial do nível de água é possível calcular o Número de Froud (Fr) para cada seção. 

Fr é uma variável sem dimensão que descreve diferentes regimes de escoamento em um 

canal, e é caracterizada como a influência da força gravitacional sob o escoamento em 

inércia. Nesta definição a força gravitacional move o escoamento no sentido do declive, e 

a força de inércia mede a tendência de o escoamento permanecer em repouso. Fr ainda 

pode ser definida como a razão entre a velocidade do escoamento e a velocidade de uma 

onda gravitacional elementar propagando-se sobre a superfície de água. O Número de 

Froud é dado conforme: 

𝐹𝑟 =
𝑉

𝑔√ 𝐴 × 𝑏 
 

Onde a velocidade V é dada em m/s, g é a força gravitacional em m/s², A é a área 

da seção em m², e B é largura superficial do canal em m. Quando Fr é 1 o escoamento é 

crítico e instável. Para Fr maior que 1 o escoamento é considerado supercrítico ou 

torrencial, ou seja, com fluxo rápido e de alta energia, neste cenário, pequenas ondas 

propagam-se no sentido do escoamento. Logo, no escoamento supercrítico as 

perturbações propagam-se apenas para jusante. Para Fr menor que 1 o escoamento é 

chamado de subcrítico, acontece em regime fluvial com fluxo lento e de baixa energia, e 

pequenas ondas podem se propagar no sentido contrário do escoamento. Logo, no 

escoamento subcrítico as perturbações propagam-se para jusante e montante. 
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Desta forma para cada trecho foi determinada a seção hidráulica com as 

dimensões do canal que realizará o escoamento da vazão de projeto. 

12.1.2. Bacias de Detenção/Retenção 

As bacias de detenção/retenção são estruturas de acumulação temporária e/ou 

infiltração de águas pluviais que são utilizadas para o amortecimento de cheias geradas 

como forma de controle de inundação. Trata-se de um reservatório construído para o 

armazenamento temporário das águas pluviais escoadas superficialmente. A água 

armazenada na bacia de detenção é liberada para o corpo hídrico de maneira gradual. 

Desta forma, os picos de vazão de escoamento superficial não alteram de forma drástica 

a vazão do corpo receptor, prevenindo o acontecimento de alagamentos.  

As bacias de detenção são aquelas que permanecem secas na maior parte do 

tempo, recebendo aporte de águas apenas nos dias de chuva. Dessa forma, se a região 

sofre uma ou duas inundações por ano, a praça (se a bacia for implantada numa praça) 

ou outra área destinada também ficará inundada apenas uma ou duas vezes por ano. Já 

as bacias de retenção são aquelas que mantêm uma lâmina de água permanente, 

funcionando como uma espécie de lago. 

As bacias de detenção podem ser elaboradas no formato de praças e áreas de 

lazer. A área seca capaz de armazenar águas pluviais durante eventos de chuva 

extremos, também pode apresentar funções como quadras de esporte e áreas de lazer 

para os momentos em que não há a necessidade de manejo de águas pluviais. Um 

exemplo de bacia de detenção no formato de quadra esportiva é apresentado na Figura 

26. Neste espaço, foi realizado um projeto de bacia de detenção com impermeabilização 

em concreto; este espaço torna-se uma quadra de esportes quando não há a 

necessidade de realizar o escoamento. 
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Figura 26 – Exemplo de bacia de detenção no formato de quadra esportiva. 
Fonte: Acervo pessoal de Erika Tominaga/FTCH, em Associação Brasileira de Cimentos Portland. 

Nota: FTCH (Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica). 

Outro exemplo de bacia de detenção é a Praça Acyr Saldanha Loyola, no município 

de Curitiba, estado do Paraná. A praça possui área de lazer com parque infantil, e campo 

de futebol com nível rebaixado, servindo de bacia para eventos de chuva extremos. A 

Figura 27 apresenta imagens da Praça Acyr Saldanha Loyola. Neste caso, a área de lazer 

para uso esportivo não utiliza materiais impermeáveis. Além disso, a praça também 

disponibiliza um aviso de possível inundação no local devido ao uso de regulação de 

cheias como bacia de detenção. 
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Figura 27 – Exemplo de bacia de detenção em forma de praça e área de lazer. 
Fonte: Google Earth, 2018. Elaborado por Ferma Engenharia, 2018. 

Para a fase de planejamento, primeiramente avalia-se a necessidade de uma obra 

de detenção para a reservação de volumes de escoamento superficial. Em seguida, as 

obras de detenção são planejadas por meio da estimativa de volume a reservar. Para a 

estimativa de volume a ser reservado nas bacias de detenção, existem inúmeros 

métodos, simples ou complexos, que podem ser utilizados; estes diferem especialmente 

quanto aos critérios assumidos para o cálculo. 

O método de cálculo elaborado por McCuen, em 1989, é ideal para etapa de 

planejamento de obras de detenção por meio da utilização de parâmetros familiares ao 

planejador. O cálculo é realizado por meio de um hidrograma triangular, com o tempo 

para o pico de vazão igual ao tempo de concentração (𝑡𝑐) da bacia de drenagem e o 

tempo de base de 2𝑡𝑐. Além do tempo de concentração, definem-se as vazões 𝑄𝑝,𝑏 e 𝑄𝑝,𝑎 

(vazões de pico para os momentos anterior e posterior ao desenvolvimento urbano de 

uma área). Para casos em que o cálculo é realizado para a reabilitação de sistemas 

existentes, entende-se por vazões 𝑄𝑝,𝑏 e 𝑄𝑝,𝑎 aquelas como os picos de vazão atual e 
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vazão pretendida após a implantação da obra de detenção; assim, o pico posterior será 

inferior ao pico atual. Tais conceitos são úteis para o dimensionamento de uma obra de 

detenção para o cálculo do volume requerido para reservação, preservando as condições 

naturais ou originais das enchentes.  

12.2. Limpeza/ Desobstrução de rios 

Para reduzir riscos de alagamentos, é necessária a manutenção preventiva com 

limpeza, roçada e desobstrução de rios e córregos. A limpeza e a desobstrução dos 

cursos de água e consiste na remoção de resíduos sólidos urbanos, remoção de resíduos 

(construção e demolição, elétricos e eletrônicos, pneus entre outros), remoção seletiva de 

material vegetal. 

A limpeza deve ser feita para garantir condições de escoamento dos líquidos e 

sólidos (areia, lama e sedimentos) em situações hidrológicas normais ou extremas para 

que as o canal apresente traçado curvilíneo e com margens naturais ou naturalizadas. 

12.3. Relocação de interferências 

Deverá ser feito o levantamento e o cadastramento das interferências (redes de 

água e esgoto) que cruzam os rios. As redes que interfiram no escoamento natural do 

canal deverão ser realocas pela operadora dos serviços de água e esgoto. 

12.4. Medidas Não Estruturais 

12.4.1. Reservatórios de Detenção para Loteamentos Privados 

A implantação empreendimentos e loteamentos poderá causar o aumento de áreas 

impermeáveis na sub-bacia. Para novos loteamentos é necessário o cálculo da vazão de 

pré-desenvolvimento, isto é, a vazão que corresponde às condições mais próximas da 

situação natural. Um novo empreendimento não deverá gerar vazão pluvial maior que a 

vazão antes da implantação do empreendimento. Desta forma, a vazão específica de pré-

desenvolvimento deverá ser mantida. 
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𝒒𝒏 =  
𝑸

𝑨
 

Onde: 

qn = vazão específica de pré-dimensionamento (l/s.ha); 

Q = vazão máxima de pré-desenvolvimento para um TR de 10 anos (l/s); 

A = área da bacia (ha). 

Para cada sub-bacia estudada, é apresentada a vazão específica. Sendo assim, 

toda ocupação que resulte em superfície impermeável na sub-bacia deverá possuir uma 

vazão máxima específica de saída para a rede pública de águas pluviais menor que 

vazão específica da sub-bacia. A vazão máxima de saída é calculada multiplicando-se a 

vazão específica pela área do terreno em hectares. 

𝑸𝒎𝒂𝒙 =  𝒒𝒏 × 𝑨 

As vazões que excederem o valor de do Qmax devem ser armazenadas em 

reservatórios dimensionados para conter os volumes específicos de controle. No Manual 

de Drenagem deste Plano serão apresentados os métodos de cálculo para o reservatório 

de detenção necessária de acordo com a área do empreendimento.  

Para a bacia do Arroio dos Pereiras a vazão máxima de pré-dimensionamento para 

o TR 10 é de 14.541 l/s e a área de drenagem da sub-bacia 375 hectares. Desta forma:  

𝒒𝒏 =  
𝟏𝟒. 𝟓𝟒𝟏

𝟑𝟕𝟓
= 𝟑𝟕, 𝟕𝟖

𝒍

𝒔. 𝒉𝒂
 

Sendo assim, toda ocupação que resulte em superfície impermeável na sub-bacia 

do Arroio dos Pereiras deverá possuir uma vazão máxima específica de saída para a rede 

pública de águas pluviais igual a 37,78 l/s.ha. A vazão máxima de saída é calculada 

multiplicando-se a vazão específica pela área do terreno em hectares. 

𝑸𝒎𝒂𝒙 =  𝒒𝒏 × 𝑨 
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As vazões que excederem o valor de 37,78 l/s.ha devem ser armazenadas em 

reservatórios dimensionados para conter os volumes específicos de controle. 

Para as demais bacias foi também calculada a vazão máxima de saída e estão 

apresentadas na Tabela 5. 

Tabela 5 – Vazão específica 

Sub-bacia qn (l/s.ha) 

Alto Antas 36,64 

Bonito 25.43 

Cascata 20,06 

Do Meio 29,37 

Pereiras 37,78 

Médio Antas 52,89 

Nhapindazal 40,40 

Baixo Antas 18,22 

Riozinho 17,29 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2018. 

12.4.2. Retenção na Fonte  

O estabelecimento de sistemas de drenagem na fonte tem como solução contribuir 

para o equilíbrio hídrico antes da ocupação; estes podem ser realizados por meio da 

implantação de poços de infiltração de águas pluviais (Figura 28).  

Esta forma de drenagem na fonte consiste em um poço escavado no solo, o qual 

pode ser revestido por manta geotêxtil, completo por uma camada de agregados graúdos, 

revestido por tubos de concreto perfurados ou tijolos assentados em crivo. Ao utilizar-se 

desta forma de drenagem na fonte, a água da chuva é captada e lançada no poço de 

infiltração. No poço, o volume de água captado é escoado para o solo; somento após a 

redução da capacidade de absorção do solo e preenchimento no poço pela água captada, 

esta é lançada no sistema público de drenagem por meio de extravasores (REIS et al., 

2008). Os poços de infiltração podem ser instalados acima do nível da via pública (Figura 

29).  
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Figura 28 - Sistema de drenagem na fonte por meio de poço de infiltração. 

Fonte: Reis et al., 2008. 
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Figura 29 - Esquema do sistema de drenagem na fonte por meio de poço de infiltração, para 
casos de implantação acima do nível da via pública. 

Fonte: Reis et al., 2008. 

 

Para a utilização de um sistema de drenagem na fonte por meio de poço de 

infiltração instalado abaixo no nível da via pública (Figura 30) são necessárias algumas 

modificações na configuração do sistema, como por exemplo, a instalação de um conjunto 

moto-bomba. Para a instalação de conjuntos abaixo do nível da via pública, recomenda-

se que o poço de infiltração esteja a uma profundidade mínima ao passo em eu o peso do 

solo acima da tampa garanta a estanqueidade na tampa do poço de infiltração, e que sua 

tampa fique abaixo do nível do fundo das caixas de passagem localizadas no subsolo. 

Pode-se também utilizar argamassa para o assentamento da tampa do poço de infiltração 

para garantir a vedação.  A disposição de tubos e conexões para o direcionamento da 

água pluvial também podem interferir no desempenho de poços de infiltração instalados 

em subsolos de edifícios. Dentre as configurações de tubos e conexões apresentadas na 

Figura 30, as configurações 2 e 3 apresentam maior eficiência por permitirem maior 

escoamento da água pluvial para o poço de infiltração (REIS et al., 2008). 
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Figura 30 - Esquema do sistema de drenagem na fonte por meio de poço de infiltração, para 
casos de implantação abaixo do nível da via pública. 

Fonte: Reis et al., 2008. 
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Segundo REIS et al. (2008), para a execução de poços de infiltração, na fase de 

planejamento de sistemas de drenagem na fonte, é necessário realizar o levantamento 

dos parâmetros locais, tais como: 

 Nível do lençol freático mais elevado no período sazonal; 

 Classificação e caracterização dos índices físicos do solo local; 

 Perfil do solo até a profundidade correspondente ao sistema de infiltração; 

 Coeficiente médio de permeabilidade (𝑘); 

 Taxa média de infiltração (𝐼) do solo; 

 Potencial de colapsibilidade do solo; 

 Tempo de retorno (𝑇); 

 Tempo de concentração (𝑡𝑐); 

 Índices pluviométricos regionais (𝑖); 

 Áreas de contribuição e coeficiente de escoamento superficial (𝑐); 

 Vazão de projeto (𝑄); 

 Determinação e quantificação da carga poluidora das águas superficiais.  

 

Estes parâmetros propostos por REIS et al. (2008) fornecem os subsídios 

necessários para a concepção do sistema de drenagem na fonte por meio de poços de 

infiltração, como:  

 Diâmetro do poço de infiltração; 

 Profundidade máxima do sistema de drenagem; 

 Número de unidades necessárias; 

 Capacidade de amortecimento; e  

 Tempo de esvaziamento.  

Na Manual de Drenagem Urbana de Irati serão apresentados os tipos mais 

utilizados de retenção na fonte e a sua forma cálculo. 

12.4.3. Revisão de Parâmetros de Uso do Solo 

O zoneamento é um instrumento legal de regulação de uso do solo por meio de 

partições espaciais às quais se conferem possibilidades ou proibições que podem estar 
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associadas aos parâmetros de uso, como a menor área do lote, a densidade de ocupação 

e as taxas de impermeabilização permitidas. 

Para todas as sub-bacias deverá ser o revisto o parâmetro de uso do solo previsto 

no Plano Diretor de Irati. Essa revisão deverá considerar a vazão específica de cada sub-

bacia. 

12.4.4. Criação de Áreas de Restrição de Uso 

Como exemplos de restrição de áreas de interesse para a gestão de águas pluviais 

estão as áreas destinadas para as bacias de detenção/retenção, os mananciais de 

captação ou zonas de interesse para o favorecimento de processos de infiltração de 

águas pluviais (sub-bacias não urbanizadas). 

Segundo Barraud, no Brasil, é comum que as áreas com restrição de ocupação 

legal sejam ilegalmente ocupadas, particularmente por população de baixa renda e é 

importante que as iniciativas de restrição de ocupação sejam seguidas pela implantação 

de equipamentos de interesse coletivo, como os destinados ao controle de águas pluviais, 

áreas verdes, praças e parques. 

12.4.5. Desocupação de áreas 

As ocupações irregulares nas áreas de interesse ambiental como APP’s e encostas 

podem resultar em diversos problemas, tanto na questão ambiental como na social. 

A planície de inundação é toda a área à margem de cursos d’água que fica inundada 

durante as cheia, também conhecida como várzea e nas enchentes torna-se o leito do rio. 

Cunha (2001) cita que as atividades humanas podem modificar o comportamento da 

descarga e da carga sólida do rio. Atividades como construções de casas, desmatamento das 

margens e práticas agrícolas podem modificar o "ir e vir" dos sedimentos que os rios 

transportam. 

Os valores pagos nas desapropriações representam uma porcentagem significativa do 

orçamento dos municípios e dos estados brasileiros. Muitas vezes, o valor de uma 

superindenização de desapropriação de terra equivale ao orçamento geral de um ou mais 
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mandatos políticos de uma instância de governo. Entretanto, pode ser uma das soluções para 

garantir o direito à moradia, reduzindo a ocupação irregular de áreas de risco, e o acesso da 

população mais carente à terra urbanizada. 

Alguns casos de desapropriação admitem a imissão provisória na posse do valor 

ofertado pelo expropriante, porém, julga-se necessária uma avaliação judicial preliminar para 

se atribuir um valor ao bem expropriado. Se a expropriação apresentar o não cumprimento da 

função social da propriedade, está tem seu regramento próprio e é entendida como 

desapropriação-sanção.  

Porém, sendo a desapropriação com fins de atender o planejamento urbano, o valor da 

indenização deve ser o valor de mercado, incluído ainda dos valores que o expropriado 

deixou de ganhar se fizesse uso do imóvel. Devido ao alto custo, uma alternativa é restringir 

as desapropriações às áreas de preservação permanente e/ou às áreas de alto risco com 

impossibilidades de ocupação. 

A Tabela 6 apresenta o resumo das medidas propostas por sub-bacia. 
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Tabela 6 – Resumo das medidas propostas por sub-bacia 

Sub-bacia 

Medidas Estruturais Medidas Não Estruturais 

Canalização 
Bacias de 

Detenção/Retenção 
Limpeza/Desobstrução 

de rios 
Relocação de 
Interferências 

Exigência de 
dispositivos de 

retenção na 
fonte (lotes) 

Revisão 
Parâmetros de 

uso do solo 

Criação de áreas 
de restrição de 

uso 

Desocupação de 
áreas 

Alto Antas   X X X X       

Bonito         X X     

Cascata         X X     

Do Meio   X     X       

Pereiras X X   X X X   X 

Médio Antas X       X       

Nhapindazal         X   X   

Baixo Antas     X   X       

Riozinho     X   X X     
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13. ANÁLISE BENEFÍCIO-CUSTO 

Para a definição das medidas foram realizados estudos amplos das soluções 

possíveis. As medidas que preveem a detenção dos escoamentos podem trazer 

benefícios adicionais, tendo em vista que pode associá-las à implantação de áreas de 

lazer, como o Parque Linear. As soluções combinadas, como bacias de detenção e a 

canalização podem ser muito interessantes dependendo das condições existentes no 

contorno. 

13.1. Avaliação Econômica das Alternativas 

Custos 

Os custos dos sistemas de drenagem urbana, de modo geral, envolvem três partes: 

investimento, operação e manutenção e riscos. 

 Os investimentos se referem aos valores necessários para estudos, projetos, 

levantamentos, construção, desapropriações e indenizações; 

 A operação e manutenção incluem as despesas de mão de obra, 

equipamentos, combustíveis e outras, relativas à execução dos reparos, 

limpezas, inspeções e revisões necessárias durante a vida útil da estrutura; 

 O custo dos riscos serve para comparar soluções com diferentes graus de 

atendimento. Na drenagem urbana, as soluções atendem diferentes tempos 

de retorno de projeto. Os valores correspondem aos danos não evitados, ou 

seja, aos danos residuais relativos a cada tempo de retorno atendido. Pode 

ser medido tanto pela estimativa dos danos, como pelos custos de 

recuperação da área afetada. 

Os custos podem ser diretos ou indiretos: 
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 Custos diretos: envolvem obras civis, os equipamentos elétricos e 

mecânicos, a relocação das interferências, as desapropriações, manutenção 

e operação. São diretamente alocáveis às obras, de quantificação simples, 

com base na elaboração de um projeto detalhado e no cadastro das redes 

de infraestrutura existentes. Os custos de manutenção podem ser estimados 

mediante previsão da periodicidade e equipes e/ou equipamentos 

necessários para a realização desses serviços; 

 Custos indiretos: são relativos à interrupção de tráfego, aos prejuízos ao 

comércio, às adequações necessárias, ou aos danos não evitados no 

sistema de drenagem a jusante no período construtivo e durante a vida útil 

da obra. Dessa maneira é possível ressaltar os benefícios inerentes às 

alternativas que envolvem menos prazos de construção e/ou que causam 

menos interferências com o sistema existente. A quantificação dos custos 

das obras de adequações hidráulica da canalização a jusante pode tornar-se 

complexa, especialmente para bacias de drenagem de grandes dimensões. 

Entretanto, a verificação da sua necessidade e a quantificação dos custos 

envolvidos, mesmo em caráter preliminar, possibilitam uma considerável 

contribuição na escolha da solução mais indicada. 

Para a determinação preliminar dos custos das obras e equipamentos, utilizam-se 

tabelas de custos unitários de obras e serviços especializados de engenharia. 

Benefícios 

A quantificação dos benefícios da implantação de uma obra de drenagem urbana é 

uma das atividades mais complexas do seu planejamento, porque a clareza dos 

benefícios é restrita.  Um dos pontos mais adotados é quantificação dos danos evitados a 

bens e propriedades, atrasos nas viagens, prejuízos no comércio e serviços, e outros.  

Segundo Barth (1997) e James e Lee (1971), os danos decorrentes das 

inundações podem ser classificados em (1) diretos: são as perdas de bens e serviços que 

podem ocorrer como consequência do contato direto com a inundação. Sua avaliação é 

feito pelo custo de reposição, reparo e recuperação da área atingida. São estimados a 
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partir de dados históricos levantados na área inundada em estudo ou, mais 

expeditamente, por meio de fórmulas empíricas definidas para situações de inundação 

similares; e (2) indiretos: ocorrem na área inundada, como por exemplo, na paralisação de 

atividades econômicas e de serviços públicos, na perda de horas de trabalho daqueles 

que residem na área, no custo adicional de transporte para circundar áreas inundadas, 

nos gastos com atendimento, pelos percentuais definidos em levantamentos realizados 

em vários episódios de inundações pesquisados. 

13.1.1. Análises Econômicas Comparativas 

Para a definição de uma medida de controle de enchentes ser realizada, uma 

análise comparativa entre as alternativas, envolvendo aspectos técnicos, econômicos, 

sociopolíticos, institucionais e ambientais. Para os aspectos econômicos é possível aplicar 

um método racional que possibilite classificar as alternativas quanto à sua atratividade 

econômica, com uma solução de custo mínimo.  

Análises Tipo Benefício-Custo 

A análise de beneficio/custo deve ser sempre efetuada com bastante bom senso. A 

apuração dos custos e dos benefícios deverá ser bastante discutida para não haver 

equívocos. 

Recomenda-se a análise econômica do tipo benefício-custo nos projetos de 

macrodrenagem em áreas urbanas, visando entre outros aspectos, definir em bases 

racionais os riscos de projeto a assumir, considerando as características específicas de 

cada problema; comparar soluções alternativas, possibilitar a quantificação econômica 

dos custos e benefícios esperados, sempre necessária para verificar a viabilidade e 

também como subsídio à solicitação de financiamentos; e fornecer elementos aos órgãos 

decisórios para permitir o estabelecimento de prioridade de investimentos.  

A determinação dos custos e benefícios de cada alternativa ou projeto será 

descrita: porém cabe enfatizar que, sendo os eventos hidrológicos de natureza 

probabilística, os custos e benefícios devem sempre ser calculados monetariamente pelo 

valor esperado. Do ponto de vista econômico, os custos do projeto não devem exceder os 
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benefícios tangíveis. As relações do tipo benefício-custo para se obter a viabilidade 

econômica de projetos resumem-se a:  

𝑀á𝑥 [
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓í𝑐𝑖𝑜𝑠

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠
] 

As relações de comparação entre benefícios e custos podem ser utilizadas tanto 

para determinar a melhor dimensão de um sistema de drenagem urbana, como para 

definir a mais atraente entre as diversas alternativas possíveis. 

No Produto 4 - Relatório do Prognóstico da Drenagem Urbana será 

apresentado a Avaliação dos benefícios esperados para cada etapa do Programa. 
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14. ANTEPROJETOS 

Anteprojeto é a  etapa intermediária do projeto arquitetônico que consiste em 

uma configuração da proposta. É formado por um conjunto de desenhos que representam 

o projeto com maior clareza e personalidade. 

Os anteprojetos de medidas de controle estruturais estão apresentados 

considerando os estudos hidrológicos para os cenários atual e futuro apresentados no 

Produto 2. No dimensionamento da vazão de um ponto, a área que deve ser utilizada é a 

área de influência de um dado ponto específico da exutória da bacia. Será apresentado o 

método utilizado para o cálculo de vazões para projetos de drenagem para pequenas 

bacias.  

14.1. Canalização Arroio dos Pereiras 

A canalização do Arroio dos Pereiras vem complementar a primeira parte do 

projeto e visa solucionar o problema de inundações na região de jusante do Arroio dos 

Pereiras que já recebeu a contribuição de toda a sub-bacia. 

O levantamento topográfico do terreno onde será implantado o canal retangular em 

concreto se encontra na Figura 31.  O canal projetado pretende unir a Fase 1 do Canal 

Hídrico com o Rio das Antas, com forma retangular. 

 

Figura 31 – Levantamento topográfico para área Arroio dos Pereiras 
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Definiu-se 3 seções de interesse no canal onde se pode extrair medidas de 

dimensionamento: entrada no canal na Rua da Liberdade, Ponte na Rua dos Operários, 

Ponte na Rua Coronel Sabóia além do lançamento no Rio das Antas. A localização das 

seções está apresentada na Figura 32. 

 

Figura 32 – Seções de interesse para o dimensionamento do canal 

Foi considerada uma seção retangular de largura (b) e altura (H) constante e nível 

de água (h) variável, como pode ser observado na Figura 33. 

 
 

Figura 33 - Medidas de dimensionamento para seções do canal retangular em concreto 

Para tal considerou-se o canal de revestimento em concreto em boas condições 

com coeficiente de rugosidade de Manning (n) de 0,014. A declividade do canal (S) foi 

estimada pela diferença entre as cotas de fundo inicial e final pelo comprimento do canal 

de cada trecho. A Tabela 7 apresenta as dimensões do canal retangular. 
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Tabela 7 - Dimensões dos trechos canal retangular em concreto projetado 

TR 100 ANOS 

Parâmetro 

TRECHO 1 TRECHO 2 TRECHO 3  

Entrada R. da 
Liberdade Ponte R. dos Operários SEÇÃO 1 

Vazão Pico (m³/s) 72,34 75,12 75,96 

Largura b (m) 7,00 7,00 7,00 

Nível de água h (m) 1,72 1,79 1,81 

Altura H (m) 2,22 2,29 2,31 

Comprimento L (m) 85,74 91,00 61,32 

Declividade (m/m) 0,028 0,015 0,040 

Cota inicial (m) 801,418 799,006 797,758 

Cota final (m) 799,006 797,758 795,220 

Perímetro Molhado (m) 10,45 10,57 10,62 

Área Molhada (m²) 12,05 12,52 12,66 

Raio Hidráulico (m) 1,15 1,18 1,19 

Velocidade (m/s) 6,00 6,00 6,00 

Altura Crítica (m) 2,20 2,25 2,27 

Número de Froude 3,21 2,33 2,84 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2018. 

Um caso comum em estudos e projetos é a canalização que desemboca num 

receptor de maior porte, cujos níveis de cheia podem provocar remanso na linha d´água 

do trecho canalizado, reduzindo sensivelmente, com essa influência, a capacidade de 

veiculação de vazões no canal projetado.  
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Essa situação ocorre no Arroio dos Pereiras devido ao nível de água que o Rio 

Altas pode alcançar, impondo uma lâmina de água no canal de 4,0 m. Desta forma foi 

realizado o cálculo do remanso no canal do Arroio dos Pereiras. Foram definidos trechos 

em cada um deles a lâmina d’água varia 0,14 cm de aumento no nível da água. Na seção 

de jusante, a lâmina da água imposta pelo Rio das Antas  de 4,00 m  e na seção de 

montante a lâmina da água calculada de 1,80 m. A Tabela 8 apresenta o cálculo do 

remanso no canal projetado do Arroio dos Pereiras. 

Tabela 8 – Cálculo do remanso no canal projetado 

SEÇÃO  x  (m) h (cm) H (cm) 

1 0,00 180 230 

2 37,20 235 285 

3 37,73 248 298 

4 38,74 262 312 

5 40,12 276 326 

6 41,80 290 340 

7 43,73 304 354 

8 45,85 317 367 

9 48,14 331 381 

10 50,58 345 395 

11 53,13 349 399 

12 55,78 372 422 

13 58,51 386 436 

14 61,32 400 450 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2018. 

Com o cálculo é possível observar que o remanso inicia em 37,20 metros após o 

inicio do Trecho 3. Ou seja, do Rio das Antas a jusante, o remanso chega a 24 metros a 

montante do canal.  A Figura 34 apresenta o perfil da linha d’água no canal.   
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Figura 34 - Perfil da linha d ‘água no interior do canal 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2018. 

Frequentemente, a ampliação da seção do canal não soluciona o problema, já que 

o nível d’água de jusante, no caso o Rio das Antas é o condicionante de projeto. 

14.1.1.  Estimativas de custos 

Devido à inexistência de projeto executivo, os custos foram estimados de acordo 

com curvas paramétricas de preços e frente ao resultado de licitações com objeto similar 

– para tanto, foram consideradas as licitações mais recentes possíveis, ocorridas no 

mercado nacional, em municípios de porte equivalente. Além disso, estudos referenciais 

também foram consultados para compor uma estimativa que, embora não traga 

precisões, demonstra a magnitude dos investimentos a serem realizados pelo município. 

Todos os valores de referência, anteriores a 2018, foram corrigidos pelo Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE. A Tabela 9 apresenta a estimativa de 

custos. 
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Tabela 9 – Estimativa de custos para o canal Arroio dos Pereiras 

Item Discriminação Unidade 
Preço Unitário 

Global (R$) 
Quantidade Valor total 

1  SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 

Levantamento planialtimétrico de 
seções transversais, a partir do eixo 
básico existente, destinado  a    
projetos de estradas, adutoras, 
irrigação, canalização e 
assemelhados com representação na 
escala entre 1:100 e 1:250 

m² 8,17 1.636 R$ 13.366,12 

1.2 

Fornecimento de equipe de 
topografia composta de 1 técnico, 2 
auxiliares, 1 Estação Total classe 2, 1 
nível classe 2, trena, demais 
acessórios usuais,  veículo, inclusive 
cálculo e desenho executados pela 
equipe na obra. 

Equipe/dia 5.700,00 5,00 R$ 28.500,00 

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

2.1 
Escavação mecanizada prof até 4,0 
com embaraço d'água 
(retroescavadeira + mão de obra) 

m³ 22,58 6.000 R$ 135.480,00 

2.2 

Reaterro compactado 
mecanicamente em camadas de 0,20 
m com aproveitamento do material 
escavado (equipamento + mão de 
obra) 

m³ 10,20 2.500 R$ 25.500,00 

2.3 

Remoção do material escavado em 
caminhão basculante, até 10,0 km, 
inclusive carga mecânica e 
descarga.. 

m³ 31,00 3.500 R$ 108.500,00 

3 CANALIZAÇÃO EM CONCRETO ARMADO 

3.1 

Concreto armado moldado in loco 
Fck=20MPa – inclusive preparo e 
lançamento (espessura fundo e 
paredes 0,20 m) 

m³ 1.300,00 600 R$ 780.000,00 

Total R$ 1.091.346,12 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2018. 
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14.1.2.  Considerações  

Para o dimensionamento do canal foram utilizadas técnicas consagradas 

empregadas usualmente em projetos de drenagem urbana. Todo o equacionamento 

apresentado se refere a escoamentos em regime uniforme e permanente, quando o a 

altura h, a vazão Q e a velocidade V são constantes no tempo, e ao longo do percurso, 

com o escoamento ocorrendo em condutos livres, nos quais parte do canal fica em 

contato com a atmosfera, com borda livre. Foi considerado também que não existam 

interferências e estrangulamentos na extensão do canal e a possibilidade de 

desapropriação nas casas a jusante do canal, próximas ao Rio das Antas. Além disso: 

 Foram realizadas visitas no local de implantação para reconhecimento da 

área; 

 A escolha da seção-tipo levou em consideração a faixa para sua 

implementação; 

 Foi verificada a velocidade limite para o tipo de revestimento a ser 

empregado; 

 Foi verificada a elevação da linha d’água provocada pela perda de carga na 

jusante do canal. 

 As obras de canalização devem ser realizadas de jusante para montante 

para evitar inundações e erosões em casos de precipitação intensa durante 

a obra. 

 O memorial de cálculo de dimensionamento encontra-se em arquivo xls. e 

as plantas e desenhos em folhas formato A1 em Anexo a este relatório. 

14.2. Bacias de Detenção/Retenção 

Nesse item são apresentados os elementos necessários ao pré-dimensionamento 

hidráulico das bacias de detenção/retenção, essencialmente a determinação do volume 

de armazenamento.  
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A Tabela 10 apresenta o resumo das Bacias previstas em Irati. O Volume de 

armazenamento estimado levou em consideração uma lâmina d’água de 1 metro de 

altura. Durante o projeto executivo esse volume deverá ser reavaliado de acordo com os 

levantamentos topográficos realizados.  

Tabela 10 – Resumo das bacias previstas em Irati 

Bacia 
Área de 

Drenagem 
Área Disponível Q de pico atual Q de pico futuro 

Volume de 

Armazenamento 

Estimado 

Fósforo 

Paraná 
141.000 m² 27.000 m² 144,61 m³/s 154,94 m³/s 27.000 m³ 

Armando Van 

Der Lars 
2.028.000 m² 9.000 m² 164,13 m³/s 175,85 m³/s 9.000 m³ 

Campo do 

Guarani 
8.948.038 m² 10.000 m² 22,78 m³/s 29,29 m³/s 10.000 m³ 

Bosque São 

Francisco 
123.000 m² 15.000 m² 8,60 m³/s 10,10 m³/s 15.000 m³ 

Mata do 

Gomes 
754.000 m² 46.400 m² 30,91 m³/s 36,29 m³/s 46.400 m³ 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2018. 

14.2.1. Estimativas de Custos 

As bacias de detenção/retenção são estruturas que podem apresentar custos 

significativos, uma vez que podem controlar grandes áreas de drenagem. Sendo assim, 

tanto os custos de implantação como os de manutenção e operação são bastante 

variáveis de acordo com o porte e tipo da obra. 
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Composições de custo desenvolvidas especificamente para as condições 

brasileiras (Moura, 2004), permitem chegar aos valores médios de custos para diversos 

tipos de bacias como apresentado na Tabela 11. 

Tabela 11 - Custos globais de implantação, reconstituição e operação de bacias de 

detenção.  

Bacia 
Vida útil 

(anos) 

Custos 

Implantação 

(R$/m³) 

Reconstituição 

(R$/m³.ano) 

Operação 

(R$/m³.ano) 

Abertas 

Gramadas 
10 -15 92,39 9,52 - 

Aberta em 

Concreto 
30 142,75 0,64 - 

Enterradas em 

concreto 
30 478,50 4,00 3,72 

Infiltração 5 - 10 92,00 13,12 - 

 Fonte: Adaptado de Moura, 2004 

Todos os valores definidos por Moura (2004) referem-se a janeiro de 2000, desta 

forma todos os valores foram corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), calculado pelo IBGE. A Tabela 12 apresenta a estimativa de custos por tipo de 

bacia, considerando uma vida útil de 15 anos. 

Tabela 12 – Estimativa de Custos por tipo de Bacia 

Bacia 

Volume de 

Armazenamento 

Estimado 

Abertas 

Gramadas 

Aberta em 

Concreto 

Enterrada em 

Concreto 
Infiltração 

Fósforo 

Paraná 
27.000 m³ R$ 6.350.130,00 R$ 4.113.450,00 R$ 16.046.100,00 R$ 7.797.600,00 

Armando Van 

Der Lars 
9.000 m³ R$ 2.116.710,00 R$ 1.371.150,00 R$ 5.348.700,00 R$ 2.599.200,00 
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Bacia 

Volume de 

Armazenamento 

Estimado 

Abertas 

Gramadas 

Aberta em 

Concreto 

Enterrada em 

Concreto 
Infiltração 

Campo do 

Guarani 
10.000 m³ R$ 2.351.900,00 R$ 1.523.500,00 R$ 5.943.000,00 R$ 2.888.000,00 

Bosque São 

Francisco 
15.000 m³ R$ 3.527.850,00 R$ 2.285.250,00 R$ 8.914.500,00 R$ 4.332.000,00 

Mata do 

Gomes 
46.300 m³ R$ 10.889.297,00 R$ 7.053.805,00 R$ 27.516.090,00 R$ 13.371.440,00 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2018. 
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ANEXO I – DESENHOS CANAL PEREIRAS 
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ANEXO II – AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A Audiência Pública do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati foi realizada no 

dia 21 de novembro de 2018 às 13h30min na Câmara Municipal de Irati.  

Os Engenheiros André Malheiros e Bruno Camargo da equipe da Ferma 

Engenharia apresentaram o Diagnóstico e Prognóstico da Drenagem Urbana e as 

medidas propostas por sub-bacia de estudo. 

Após a apresentação da Equipe Técnica, foi aberta a palavra aos participantes da 

audiência.  

Sr. Luiz Carlos Pontes - Morador de Irati 

Relatou que a Avenida Bento Munhoz da Rocha não possui rede de drenagem o 

que ocasiona alagamentos, mesmo em eventos de pouca precipitação. 

Edison – Sanepar 

Deu exemplo de retenção na fonte utilizado na França e ressaltou a falta de 

fiscalização nas obras do município. Além disso, sugeriu a implantação de uma bacia de 

detenção onde hoje fica a ETE Cansianas e isenção de impostos nas construções 

consolidadas que implantarem retenção.  

Jeferson – Jornalista 

Perguntou o que as interferências da SANEPAR causam no escoamento dos rios. 

Professor Laerte – Unicentro e Colégio Florestal 

Colocou a disposição a equipe da Associação dos Engenheiros Florestais. 

Perguntou se é prevista a vegetação nas bacias de detenção. 
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José Tadeu Smolka – Arquiteto/Morador de Irati 

Sugeriu que fossem propostas todas as medidas não estruturais em todas as sub-

bacias e não fossem feitas canalizações. Na manutenção de vias públicas fossem 

implantadas bacias de detenção subterrânea. Para os loteamentos existentes, incluir no 

prazo imediato de planejamento a adoção de sistemas de retenção na fonte. 

Sandra – Moradora de Irati 

 Pediu a verificação de seu loteamento que hoje consta como área de nascente, 

porém há muitos anos que apenas é a drenagem natural que existe.  

Os questionamentos e solicitações serão analisados e incluídos no Programa 

Municipal de Drenagem. Abaixo, estão apresentadas as imagens da Audiência. 
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A lista de presença da audiência esta apresentada abaixo. 
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