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1. INTRODUÇÃO 

 O maior objetivo de um Plano de Diretor de Drenagem Urbana é criar mecanismos 

de gestão para a bacia hidrográfica, o zoneamento urbano e as estruturas de macro e 

microdrenagem. Deve estar baseado em um planejamento prévio, que vise evitar perdas 

econômicas, melhorar as condições de saneamento e melhorar a qualidade do meio 

ambiente da cidade. De acordo com Tucci (1997), as enchentes nas cidades brasileiras 

são um processo gerado principalmente pela falta de disciplinamento da ocupação 

urbana. O custo do controle desse processo é muito alto quando o desenvolvimento já 

está implantado. A medida preventiva de controle, onde os custos são reduzidos, é o 

Plano Diretor de Drenagem Urbana. 

Desta forma o Plano Diretor de Drenagem Urbana tem por objetivo estabelecer 

diretrizes que orientem a ação do Poder Público e da iniciativa privada na elaboração de 

projetos e na execução de obras de drenagem, bem como na promoção de ações 

preventivas e corretivas sobre as causas e os efeitos dos processos erosivos, 

inundações, etc., visando proteger a população e as atividades econômicas sediadas na 

área urbana da cidade. 

Tucci ainda complementa que um Plano Diretor de Drenagem Urbana deve buscar: 

 Planejar a distribuição da água no tempo e no espaço, com base na 
tendência de ocupação urbana compatibilizando esse desenvolvimento e a 
infraestrutura para evitar prejuízos econômicos e ambientais; 

 Controlar a ocupação de áreas de risco de inundação através de restrições 
nas áreas de alto risco e;  

 Convivência com as enchentes nas áreas de baixo risco. 
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2. PROGRAMA MUNICIPAL DE DRENAGEM 

A Política Nacional de Saneamento Básico, Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro 

de 2007, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, juntamente com 

seu Decreto Regulamentador, Decreto nº 7.217 de 21 de junho de 2010, dentre estas, 

diretrizes que determinam a manutenção preventiva das redes de drenagem pluvial. 

Neste contexto, o Plano Diretor de Drenagem Urbana do município de Irati tem por 

objetivo criar mecanismos de gestão da infraestrutura urbana, relacionados com a 

macrodrenagem.  

A macrodrenagem é formada pelos eixos principais de escoamento de forma a 

atenuar os problemas de erosões, assoreamento e de inundações ao longo dos principais 

fundos de vales, galerias, canais e riachos; sendo responsável pelo escoamento final das 

águas. Este sistema de drenagem envolve os conjuntos coletores de diferentes sistemas 

de microdrenagem, o escoamento das águas pluviais, dos rios e córregos. As razões para 

a necessidade de implantação da macrodrenagem nos centro urbanos, visando a melhora 

da cidade, são: evitar o aumento de sedimentos lançados sobre os leitos à ampliação da 

malha viária, saneamento de áreas alagadiças, entre outros motivos. 

Neste sentido, o Plano Diretor de Drenagem Urbana do município de Irati visa 

evitar perdas econômicas, melhorar as condições de saneamento na parte da 

macrodrenagem, e consequentemente a qualidade de vida da população e do meio 

ambiente. Na construção do Plano, foram identificadas intervenções estruturais e não 

estruturais necessárias para a recuperação dos corpos hídricos responsáveis pela 

drenagem do município, além de sugerir alternativas para o disciplinamento do uso e 

ocupação do solo nas áreas de expansão urbana e nas sub-bacias do município.  

A partir destas intervenções identificadas, é elaborado o Programa Municipal de 

Drenagem como instrumento de planejamento para a implantação das medidas propostas 

no Plano de Drenagem Urbana do município de Irati; parte fundamental do Plano Diretor 

de Drenagem Urbana para a obtenção de recursos e revisões futuras. O Programa 
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Municipal de Drenagem Urbana é apresentado a seguir, contendo a síntese do Plano de 

Drenagem Urbana e o detalhamento das ações de abrangência municipal, para as bacias 

prioritárias no estudo do cenário proposto. O Programa Municipal de Drenagem Urbana 

foi elaborado dentro dos princípios, objetivos e diretrizes do Plano de Drenagem Urbana, 

abordando os temas apresentados na Figura 1. Cada tema será aprofundado 

detalhadamente a seguir. 

 

Figura 1 - Composição do Programa Municipal de Drenagem Urbana. 
Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 
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3. CENÁRIOS DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DE IRATI 

A construção de cenários faz parte do planejamento e é um método estruturado 

que busca administrar incertezas do futuro. Para isso, é necessário que se analisem todas 

as possibilidades e suposições sobre as incertezas que poderiam influenciar no cenário 

atual, como condições ambientais ou organizacionais, por exemplo. 

Quando em um planejamento é adotado o método de construção de cenários, se 

reduzem as chances de cometer erros comuns com tomadas de decisões inadequadas 

uma vez que são identificadas as razões sociais, ambientais, econômicas e políticas, os 

elementos predeterminados e o que é inevitável como aspectos demográficos e as 

incertezas críticas.  

Algumas das ocorrências resultantes da urbanização podem exercer influência nos 

sistemas de drenagem, entre elas, as mais encontradas foram: locais de depósito de 

resíduos principalmente as margens de rios e terrenos baldios, além da exposição do solo 

nestas mesmas áreas favorecendo processos erosivos e consequentemente causando 

assoreamento dos rios ou obstruindo estruturas de drenagem existentes. 

Para Plano Diretor de Drenagem de Irati, as variáveis escolhidas para a criação de 

cenários alternativos são apresentadas na Figura 2.  
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Figura 2 - Variáveis utilizadas para a projeção de cenários do Plano Diretor de 
Drenagem Urbana de Irati. 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 

Após a definição das variáveis, foram propostas hipóteses de cenários para cada 

eixo que compõe os serviços de drenagem urbana. As hipóteses apresentadas variam 

conforme o que se pretende planejar tendo como objetivo a prestação de serviços de 

drenagem urbana de qualidade. 

A partir das interações entre as hipóteses e as variáveis, foram criados os cenários 

alternativos das demandas dos serviços de drenagem. Um fluxograma ilustrativo da 

metodologia da criação dos cenários é apresentado na Figura 3.  
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Figura 3 - Definição dos cenários com base na interação das variáveis e hipóteses 

propostas. 
Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 

Conforme as interações entre as hipóteses e variáveis selecionadas, os cenários 

propostos divergem entre si, permitindo planejar futuros distintos, que representem: 

 As pretensões sociais possíveis de serem atendidas de acordo com o 

horizonte de planejamento do Plano Diretor de Drenagem; 

 A projeção de demandas dos serviços de drenagem, de acordo com a 

situação socioeconômica do município; e 

 As necessidades de investimento visando a universalização dos serviços de 

drenagem urbana.  

Os cenários alternativos propostos para o atendimento das demandas futuras são 

apresentados a seguir, assim como o cenário normativo escolhido para cada um dos 

eixos.  
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3.1.  Cenários das Medidas Estruturais 

As medidas estruturais são aquelas que de alguma forma, modificam o sistema de 

drenagem evitando os prejuízos ocasionados por inundações, e na instalação de 

dispositivos na rede de microdrenagem evitando alagamentos ou lançamento irregular 

das águas pluviais. 

Segundo Tucci (2007), as medidas estruturais são necessárias e mesmo 

essenciais para a solução de um grande número de problemas de inundações urbanas. A 

experiência nacional e internacional mostra, entretanto que tais medidas, além de 

onerosas, não representam por si só solução eficaz e sustentável dos problemas mais 

complexos de drenagem urbana. 

Desta forma, a utilização, das medidas tanto estruturais quanto não estruturais, em 

conjunto, pode minimizar significativamente os prejuízos causados pelas inundações. 

A seguir são apresentadas as variáveis utilizadas para a construção dos cenários 

alternativos das medidas estruturais. Também são apresentadas as hipóteses definidas 

para a construção dos cenários. 

 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. 
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 Bacias de Detenção 

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. 

 Limpeza e/ou desobstrução de rios 

A limpeza é a desobstrução dos cursos de água e consiste na remoção de resíduos 

sólidos urbanos, remoção de resíduos de construção e demolição, elétricos e eletrônicos, 

pneus, entre outros, remoção seletiva de material vegetal (árvores, ramos) que coloque 

em risco as infraestruturas hidráulicas existentes no curso de água (pontes, pontões, 

açudes). 

As ações de limpeza visam permitir a reutilização das águas, garantir condições de 

escoamento dos líquidos e sólidos (areia, lama e sedimentos) em situações hidrológicas 

normais ou extremas e diminuir os riscos de erosão dos taludes e, consequentemente, o 

assoreamento das linhas de água. 
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 Relocação de interferências 

As redes de água e esgoto que cruzam os corpos d’água podem interferir no 

escoamento natural dos rios e córregos. Desta forma estas redes devem ser realocadas. 

 Dragagem 

Durante o desenvolvimento urbano, o aumento da produção de sedimentos nas 

bacias hidrográficas é significativo, devido às construções, limpeza de terrenos para 

novos loteamentos, construção de ruas, avenidas e rodovias, entre outras causas. Os 

sedimentos que atingem a macrodrenagem reduzem a capacidade de escoamento de 

cheias dos canais da macrodrenagem e as inundações se tornam mais frequentes. 

 Em geral a solução adotada é a dragagem do material depositado nos canais. Os 

problemas associados à dragagem são os altos custos da operação e a necessidade de 

uma área para depositar o material dragado. O controle dos sedimentos pode ser 

realizado na bacia de forma distribuída no canal. O controle no canal envolve a definição 

de velocidade mínima, melhor estimativa das cargas de sedimentos, redimensionamento 

de seções transversais e declividade, e o estabelecimento de trechos para deposição 

programada para limpeza. 

Para efeito de exemplo, o custo de dragagem em São Paulo no rio Tietê é de 

aproximadamente R$ 19,82/ m3. Esse valor também foi encontrado no Manual de Custos 

de Referência para Obras Aquaviárias do DNIT. Logo, o custo do controle no sistema de 

drenagem representam investimentos extremamente altos, sendo indicado apenas para 

casos onde não haja alternativa. 

Ainda, pode haver uma eventual necessidade de Derrocagem, que consiste no 

processo de retirada ou destruição de pedras e rochas submersas para readequar o canal 

que possui um valor ainda mais elevado. 
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3.1.1. Definição de Hipóteses 

Para a definição dos cenários alternativos das medidas estruturais, as hipóteses e 

variáveis consideradas são apresentadas na Tabela 1 onde pode-se observar as 

alternativas de relações entre estas.  

Tabela 1 - Variáveis e hipóteses das medidas estruturais. 

Variáveis Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Canalização 
Não canalizar nenhum 

rio 

Canalização apenas 
nos locais 

extremamente 
necessários 

Canalização sempre 
que for possível 

Bacias de Detenção 
Não implantar bacias 

de detenção 

Bacias de detenção 
em todas as áreas 
livres (montante e 

jusante) 

Bacias de detenção 
apenas a montante 

das bacias 

Limpeza/Desobstrução 
de rios 

Não realizar a 
limpeza/desobstrução 

de rios 

Limpeza dos rios 
apenas em quando 

necessário 
Limpezas periódicas 

Relocação de 
Interferências 

Não retirar as 
interferências 

Relocar todas as 
interferências 

Relocar apenas 
quando as redes 

interferem no 
escoamento 

Dragagem Não realizar dragagem 
Dragagem apenas em 
casos extremamente 

necessários 

Dragagem sempre que 
for necessário 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 

Na sequência, os cenários formulados para as medidas estruturais serão 

apresentados detalhadamente.  
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Cenário 1 

Neste cenário considera-se a hipótese mais otimista: a não canalização de rios, 

implantação de bacias de detenção a montante das bacias, a limpeza periódicas dos rios 

e córregos, a relocação de interferências que forem necessárias e a não realização de 

dragagem. A Tabela 2 apresenta as hipóteses adotadas para o Cenário 1. 

Tabela 2 - Cenário 1 das medidas estruturais. 

Variáveis Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Canalização 
Não canalizar nenhum 

rio 

Canalização apenas 
nos locais 

extremamente 
necessários 

Canalização sempre 
que for possível 

Bacias de Detenção 
Não implantar bacias 

de detenção 

Bacias de detenção 
em todas as áreas 
livres (montante e 

jusante) 

Bacias de detenção 
apenas a montante 

das bacias 

Limpeza/Desobstrução 
de rios 

Não realizar a 
limpeza/desobstrução 

de rios 

Limpeza dos rios 
apenas em quando 

necessário 
Limpezas periódicas 

Relocação de 
Interferências 

Não retirar as 
interferências 

Relocar apenas 
quando as redes 

interferem no 
escoamento 

Relocar todas as 
interferências 

 

Dragagem Não realizar dragagem 
Dragagem apenas em 
casos extremamente 

necessários 

Dragagem sempre que 
for necessário 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 
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Cenário 2 

Este cenário considera a hipótese que mais condiz com a realidade do município 

com a canalização apenas em locais extremamente necessários, as bacias de detenção 

serão implantadas a montante e a jusante devido às áreas livres no município, a limpeza 

e desassoreamento de rios será realizada apenas quando for preciso, todas as 

interferências serão realocas e a dragagem em apenas casos extremamente necessários. 

A Tabela 3 apresenta as hipóteses adotadas para o Cenário 2. 

Tabela 3 - Cenário 2 das medidas estruturais. 

Variáveis Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Canalização 
Não canalizar nenhum 

rio 

Canalização apenas 
nos locais 

extremamente 
necessários 

Canalização sempre 
que for possível 

Bacias de Detenção 
Não implantar bacias 

de detenção 

Bacias de detenção 
em todas as áreas 
livres (montante e 

jusante) 

Bacias de detenção 
apenas a montante 

das bacias 

Limpeza/Desobstrução 
de rios 

Não realizar a 
limpeza/desobstrução 

de rios 

Limpeza dos rios 
apenas quando 

necessário 
Limpezas periódicas 

Relocação de 
Interferências 

Não retirar as 
interferências 

Relocar apenas 
quando as redes 

interferem no 
escoamento 

Relocar todas as 
interferências 

Dragagem Não realizar dragagem 

Dragagem apenas 
em casos 

extremamente 
necessários 

Dragagem sempre 
que for necessário 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 
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Cenário 3 

O Cenário 3 considera a pior hipótese, caso o Plano Diretor de Drenagem não seja 

implementado, com a canalização sendo realizada sem controle, as bacias de detenção 

não implementadas, não será feita a limpeza e desassoreamento de rios e córregos e 

nem realizada a retirada das interferências e, a dragagem realizada sem controle. A 

Tabela 4 apresenta as hipóteses adotadas para o Cenário 3. 

Tabela 4 - Cenário 3 das medidas estruturais. 

Variáveis Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Canalização 
Não canalizar nenhum 

rio 

Canalização apenas 
nos locais 

extremamente 
necessários 

Canalização sempre 
que for possível 

Bacias de Detenção 
Não implantar bacias 

de detenção 

Bacias de detenção 
em todas as áreas 
livres (montante e 

jusante) 

Bacias de detenção 
apenas a montante 

das bacias 

Limpeza/Desobstrução 
de rios 

Não realizar a 
limpeza/desobstrução 

de rios 

Limpeza dos rios 
apenas em quando 

necessário 
Limpezas periódicas 

Relocação de 
Interferências 

Não retirar as 
interferências 

Relocar todas as 
interferências 

Relocar apenas 
quando as redes 

interferem no 
escoamento 

Dragagem Não realizar dragagem 
Dragagem apenas em 
casos extremamente 

necessários 

Dragagem sempre que 
for necessário 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 
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3.1.2. Definição do Cenário Normativo das Medidas Estruturais 

Com base na análise comparativa e na simulação realizada acima, conclui-se que 

o Cenário 2 é a melhor escolha para o cenário normativo, pois considera: 

 A canalização apenas quando for extremamente necessário, depois da 
realização de estudos; 

 As bacias de detenção serão implementadas nas áreas disponíveis, com 
preferências as áreas que pertençam ao município, tanto a montante quando 
à jusante; 

 Pela falta de pessoal, a limpeza que deveria ser periódica será realizada sob 
demanda nos locais onde for necessário, no prazo imediato; 

 As interferências serão todas realocadas, pois pela equipe reduzida não 
será possível monitorar quais redes estão interferindo no escoamento; 

 A dragagem será realizada apenas em casos extremamente necessários, 
após a realização de estudos. 

3.2.  Cenários das Medidas Não Estruturais 

Como o próprio nome indica, não utilizam estruturas que alteram o regime de 

escoamento das águas do escoamento superficial direto. São um conjunto de medidas, 

como regulamentos, manual de práticas, seguro contra inundações, reassentamentos, 

programas de inspeção e manutenção, programas de educação pública, entre outras, que 

são destinadas ao controle do uso e ocupação do solo ou à diminuição da vulnerabilidade 

dos ocupantes das áreas de risco dos efeitos das inundações. 

As medidas não estruturais envolvem, muitas vezes, aspectos de natureza cultural, 

que podem dificultar sua implantação em curto prazo.  A inexistência do suporte de 

medidas não estruturais é considerada como uma das maiores causas de problemas de 

drenagem nos centros mais desenvolvidos.  

A seguir são apresentadas as variáveis utilizadas para a construção dos cenários 

alternativos das medidas estruturais. Também são apresentadas as hipóteses definidas 

para a construção dos cenários. 

 Regulamentação 
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Para que o Plano Diretor de Drenagem tenha efetividade é necessária uma 

regulamentação específica para a drenagem urbana. 

 Vazão de pré-urbanização 

A vazão de pré-desenvolvimento 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. 

 Retirada de moradores em áreas de risco 

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 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.  
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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 às áreas de alto risco com impossibilidades de ocupação. 

Para as áreas em que a desapropriação for inviável ou desnecessária, a solução é 

executar medidas estruturais como apresentado no Cenário das medidas estruturais. 

Cada cenário de planejamento possui suas vantagens e desvantagens, desta 

forma serão avaliados os custos evitados e os efeitos das medidas propostas, assim 

como os cenários que apresentam menor impacto ambiental e melhor relação 

custo/beneficio para cada sub-bacia da área urbana. 

 Revisão do Zoneamento 

O Zoneamento Urbano é fundamental no processo de ordenação do uso do solo, 

pois define após de uma série de fatores como, o tipo de ocupação em função da 

topografia, infraestrutura, recursos naturais existentes, uso do solo predominante, entre 

outros, quais as zonas ou áreas mais apropriadas para determinados usos no município. 

É na definição do zoneamento que é considerada a tendência de crescimento da cidade, 

sinalizando para onde a ocupação tende a se expandir, preparando a mesma, para ter 

uma estrutura em seu desenvolvimento. Desta forma o Plano Diretor de Irati deverá ser 

compatibilizado com o Plano Diretor de Drenagem para que o planejamento por sub-

bacias seja executado corretamente. 

 Educação Ambiental 

A educação ambiental é uma ação educativa pela qual a comunidade adquire a 

consciência de sua realidade global. Contribui para a formação de cidadãos conscientes 

da preservação do meio ambiente, permitindo que os mesmos sejam capazes de tomar 

decisões sobre as questões ambientais necessárias para uma sociedade sustentável. A 

inclusão do tema ambiental deve ser aplicada ao universo escolar, mas também deve 

permear em todos os meios de comunicação para facilitar o entendimento dessas 

questões e suas aplicações no dia a dia. 
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Para a drenagem de Irati a educação ambiental tem grande importância, uma vez 

que é necessário conscientizar a população de atitudes incorretas, como o simples fato de 

jogar lixo nas ruas, por exemplo, que posteriormente podem entupir bocas de lobo e 

galerias. Além de outros problemas que podem ocorrer como: ligações clandestinas, 

águas pluviais que drenam áreas onde a limpeza pública e a coleta de lixo não são 

regularmente praticadas, levando todo o lixo aos rios, impermeabilização de grandes 

áreas, entre outros. 

Logo, a falta de Educação Ambiental contribuiu para o agravamento dos problemas 

urbanos, por este motivo, a educação ambiental faz parte dos programas para o 

município.  

 Fiscalização e Monitoramento e Alerta 

A fiscalização e o monitoramento são fundamentais para a gestão do manejo das 

águas pluviais, sendo necessário estabelecer procedimentos para a fiscalização e 

autuação sobre as obras públicas e de empreendimentos privados, a execução dos 

projetos e a manutenção periódica dos sistemas implantados.  Criação de sistemas de 

alerta para áreas mais propensas a inundação durante eventos extremos de chuva. 

Além disso, devem ser definidas e treinadas equipes de fiscalização para o 

atendimento da legislação municipal. 

 Manutenção 

O município de Irati não conta com serviço de manutenção preventiva do sistema 

de macro e microdrenagem urbana, com os reparos feitos apenas quando há 

necessidade. Atualmente não são realizadas limpezas periódicas nas caixas de 

sedimentação do sistema de galerias, o que reduz a eficiência do sistema, podendo ainda 

causar obstrução nas galerias.  

Além do custo com a manutenção preventiva ser muito menor do que a 

manutenção corretiva, como a desobstrução de redes entupidas. 
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Desta forma o programa de manutenção visa identificar e prevenir as ocorrências 

causadas por estruturas danificadas ou obstruídas e rios e córregos com inicio de erosão 

e assoreamento.  

3.2.1. Definição de Hipóteses 

Para a definição dos cenários alternativos das medidas não estruturais, as 

hipóteses e variáveis consideradas são apresentadas na Tabela 5 onde se pode observar 

as alternativas de relações entre estas.  

Tabela 5 - Variáveis e hipóteses das medidas não estruturais. 

Variáveis Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Regulamentação 
Regulamentação 
específica para 

drenagem 

Regulamentação 
Complementar de 

drenagem 
Sem regulamentação 

Vazão de pré-
urbanização 

Adoção da vazão de 
pré-desenvolvimento 

Adoção da vazão de 
pré-desenvolvimento 

apenas para 
loteamentos novos 

Sem adoção da vazão 
de pré-

desenvolvimento 

Retirada de 
Moradores 

Retirada dos 
moradores apenas em 

áreas de risco 

Retirada de todos os 
moradores em áreas 

irregulares 
Não retirar moradores 

Revisão do 
Zoneamento 

Manter o zoneamento 
atual 

 

Revisar o zoneamento 
para compatibilizar 

com o plano de 
drenagem 

Fazer a revisão 
completa do 
zoneamento 

Fiscalização, 
monitoramento e 

alerta 

Realizar os serviços 
em toda a área urbana 

do município 

Apenas nas áreas de 
risco 

Não realizar 

Manutenção 
Manutenção preventiva 

e periódica 
Manutenção periódica Sem manutenção 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 
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Na sequência, os cenários formulados para as medidas não estruturais serão 

apresentados detalhadamente.  

Cenário 1 

O Cenário 1 considera complementar a legislação de drenagem existente, a 

adoção da vazão de pré-desenvolvimento para loteamentos novos, a retirada de todos os 

moradores em áreas irregulares, a revisão completa do zoneamento existente, a 

fiscalização, monitoramento e alerta em toda a área urbana e a manutenção periódica.  A 

Tabela 6 apresenta as hipóteses adotadas para o Cenário 1. 

Tabela 6 - Cenário 1 das medidas não estruturais. 

Variáveis Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Regulamentação 
Regulamentação 
específica para 

drenagem 

Regulamentação 
Complementar de 

drenagem 
Sem regulamentação 

Vazão de pré-
urbanização 

Adoção da vazão de 
pré-desenvolvimento 

Adoção da vazão de 
pré-desenvolvimento 

apenas para 
loteamentos novos 

Sem adoção da vazão 
de pré-

desenvolvimento 

Retirada de 
Moradores 

Retirada dos 
moradores apenas em 

áreas de risco 

Retirada de todos os 
moradores em áreas 

irregulares 
Não retirar moradores 

Revisão do 
Zoneamento 

Manter o zoneamento 
atual 

 

Revisar o zoneamento 
para compatibilizar 

com o plano de 
drenagem 

Fazer a revisão 
completa do 
zoneamento 

Fiscalização, 
monitoramento e 

alerta 

Realizar os serviços 
em toda a área urbana 

do município 

Apenas nas áreas de 
risco 

Não realizar 

Manutenção 
Manutenção preventiva 

e periódica 
Manutenção periódica Sem manutenção 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 
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Cenário 2 

Este cenário considera a pior situação, caso o município não adote as medidas do 

Plano Diretor de Drenagem. Não é criada regulamentação de drenagem, a vazão de pré-

desenvolvimento não é considerada, os moradores de áreas de risco não são retirados. O 

zoneamento atual se mantém, sem a compatibilização com as sub-bacias e não é 

realizada a manutenção dos sistemas. A Tabela 7 apresenta as hipóteses adotadas para 

o Cenário 2. 

Tabela 7 - Cenário 2 das medidas não estruturais. 

Variáveis Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Regulamentação 
Regulamentação 
específica para 

drenagem 

Regulamentação 
Complementar de 

drenagem 
Sem regulamentação 

Vazão de pré-
urbanização 

Adoção da vazão de 
pré-desenvolvimento 

Adoção da vazão de 
pré-desenvolvimento 

apenas para 
loteamentos novos 

Sem adoção da vazão 
de pré-

desenvolvimento 

Retirada de 
Moradores 

Retirada dos 
moradores apenas em 

áreas de risco 

Retirada de todos os 
moradores em áreas 

irregulares 
Não retirar moradores 

Revisão do 
Zoneamento 

Manter o zoneamento 
atual 

Revisar o zoneamento 
para compatibilizar 

com o plano de 
drenagem 

Fazer a revisão 
completa do 
zoneamento 

Fiscalização, 
monitoramento e 

alerta 

Realizar os serviços 
em toda a área urbana 

do município 

Apenas nas áreas de 
risco 

Não realizar 

Manutenção 
Manutenção preventiva 

e periódica 
Manutenção periódica Sem manutenção 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 
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Cenário 3 

Este cenário apresenta as hipóteses mais próximas à realidade do município. A 

regulamentação é específica para drenagem, a vazão de pré-desenvolvimento é adotada 

para os loteamentos novos e para os existentes, a retirada dos moradores apenas em 

área de risco, o zoneamento é revisado e compatibilizado com o plano, a fiscalização, 

monitoramento e alerta em áreas de risco e a manutenção preventiva e periódica.  A 

Tabela 8 apresenta as hipóteses adotadas para o Cenário 3. 

 Tabela 8 – Cenário 3 das medidas não estruturais. 

Variáveis Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Regulamentação 
Regulamentação 
específica para 

drenagem 

Regulamentação 
Complementar de 

drenagem 
Sem regulamentação 

Vazão de pré-
urbanização 

Adoção da vazão de 
pré-desenvolvimento 

Adoção da vazão de 
pré-desenvolvimento 

apenas para 
loteamentos novos 

Sem adoção da vazão 
de pré-

desenvolvimento 

Retirada de 
Moradores 

Retirada dos 
moradores apenas em 

áreas de risco 

Retirada de todos os 
moradores em áreas 

irregulares 
Não retirar moradores 

Revisão do 
Zoneamento 

Manter o zoneamento 
atual 

 

Revisar o zoneamento 
para compatibilizar 

com o plano de 
drenagem 

Fazer a revisão 
completa do 
zoneamento 

Fiscalização, 
monitoramento e 

alerta 

Realizar os serviços 
em toda a área urbana 

do município 
Áreas de risco Não realizar 

Manutenção 
Manutenção preventiva 

e periódica 
Manutenção periódica Sem manutenção 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 
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3.2.2. Definição do Cenário Normativo das Medidas Não Estruturais 

Com base na análise comparativa e na simulação realizada acima, conclui-se que 

o Cenário 2 é a melhor escolha para o cenário normativo, pois considera: 

 O estabelecimento de legislação específica para a drenagem urbana; 

 A vazão de pré-desenvolvimento será adotada tanto para os novos 
loteamentos, quanto os já existentes a partir de cálculos e legislação 
específicos; 

 A retirada de moradores, por ser custosa, será realizada apenas em áreas 
de risco; 

 O zoneamento será revisado apenas para compatibilização com o plano de 
drenagem que é baseado no conceito de gestão por bacias; 

 A fiscalização, monitoramento e alerta será realizada nas áreas de risco no 
curto e médio prazo do plano, devido a equipe reduzida. Para o longo prazo 
deverá ser realizada em toda a área urbana; 

 A manutenção deverá ser realizada de forma preventiva e periódica para 
evitar maiores gastos com reparos. 

3.3.   Cenários de Escoamento Superficial 

O escoamento superficial é a parcela do ciclo hidrológico em que a água se 

desloca na superfície da bacia até encontrar um talvegue definido. Quando a bacia é rural 

e possui cobertura vegetal, o escoamento sofre a interferência desta cobertura e grande 

parte dele se infiltra. O escoamento em bacias urbanas é regido pela interferência 

humana por meio de superfícies impermeáveis como edificações e ruas pavimentadas. 

Do volume precipitado sobre a bacia, apenas uma parte atinge exutória sob a 

forma de escoamento superficial, uma vez que parte da água é interceptada, a outra 

preenche as depressões e outra infiltra-se no solo, umedecendo-o e abastecendo o lençol 

freático. O volume escoado representa, portanto, apenas uma parcela do volume 

precipitado, sendo que a relação entre os dois é denominada coeficiente de escoamento.  

O coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de “run off”, é definido como 

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

precipitado. Este coeficiente pode ser relativo a uma chuva isolada ou relativo a um 

intervalo de tempo onde várias chuvas ocorreram (VILLELA E MATTOS, 1975).  
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A classificação de uso do solo considerou as grandes classes de cobertura: 

 Florestas; 

 Ocupação urbana; 

 Campos; e 

 Solo exposto. 

A classificação se deu para cada sub-bacia hidrográfica e é utilizada para se definir 

os coeficientes de permeabilidade e escoamento superficial das equações de hidrologia.  

3.3.1.  Cenário Atual 

O cenário atual, como o próprio nome diz é a situação existente atualmente no 

município de impermeabilização de sub-bacias e visa avaliar a geração de escoamento de 

água superficial, que representa a quantidade de água a ser gerenciada. As vazões do 

cenário atual são calculadas com base em análise com ferramenta de SIG (Sistema de 

Informações Geográficas), com base em interpretação supervisionada de imagem de 

satélite (ano de 2017).  

3.3.2. Cenário Tendencial 

Foi estudado o impacto da urbanização futura sobre o sistema de drenagem 

existente. Este cenário representará a tendência de aumento dos prejuízos provocados 

pelas inundações considerando-se a expansão da mancha urbana sem a implantação das 

medidas de controle propostas no Plano de Drenagem. Esta análise forneceu elementos 

para os estudos de benefícios quando for aplicada a metodologia dos custos evitados. 

O cenário tendencial da mancha urbana é feito neste trabalho a partir de 

interpretação supervisionada de imagens de satélite do ano de 2010 e do ano de 2017. 

A partir da comparação entre as imagens em ambiente SIG, é possível delimitar as 

áreas que foram ocupadas posteriormente a 2010, com a imagem de 2017. Considerando 

este intervalo temporal, encontrou-se que a área classificada como “Ocupação urbana” 

aumentou em torno de 9%, o que representa um crescimento anual de 1,286% ao ano. 
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Este crescimento que foi verificado neste período foi projetado para os próximos 30 

anos, horizonte de planejamento de implementação do Plano Diretor de Drenagem 

Urbana (de 2019 a 2049).  

Para 2017 a interpretação supervisionada mostra que a área efetivamente 

urbanizada é de 1.739 ha. Considerando a taxa de crescimento e o horizonte de 

planejamento do plano (30 anos) com intervalos a cada década resulta em uma evolução 

de área ocupada conforme resumo abaixo (áreas em hectares): 

 Ano 2019:  1.894 ha; 

 Ano 2029:  1.943 ha; 

 Ano 2039:  2.191 ha; 

 Ano 2049:  2.470 ha. 

Por hipótese, no cenário tendencial, considera-se que este crescimento da área de 

ocupação urbana acontece sobre as áreas de campo ou solo exposto, e que nada se 

altera em áreas com classificação de florestas, uma vez que parte delas refere-se a áreas 

de preservação ambiental. A redução das classes de campo e solo exposto é proporcional 

e na soma se iguala à expansão urbana, mantendo-se, obviamente, a área de cada sub-

bacia. 

3.3.3. Cenário de Planejamento 

O cenário de planejamento apresenta o cenário ideal para a drenagem com as 

medidas de controle (estruturais e não estruturais) implantadas no município. É um 

cenário difícil de ser alcançando por diversos fatores  

A drenagem urbana futura possui exigência planejada para o sistema, prevendo-se 

a evolução da condição urbanística atual em direção a um cenário esperado, próximo à 

saturação prevista. Estas condições se refletem diretamente no aumento da vazão e na 

necessidade de maior infraestrutura de drenagem e controle de inundações para a 

cidade.  
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3.4. Cenário Normativo 

Após a criação de diferentes cenários para as medidas estruturais, medidas não 

estruturais e com base no coeficiente de escoamento superficial, escolhe-se aquele que 

será utilizado como base para a criação de objetivos, metas, programas e o plano de ação 

do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati. Com base nas variáveis selecionadas para 

cada componente do cenário normativo (medidas estruturais, medidas não estruturais e 

coeficiente de escoamento superficial) foram escolhidas as hipóteses tendenciais 

relacionadas à estas componentes. Com a escolha das hipóteses futuras de drenagem 

urbana no município de Irati, serão desenvolvidos objetivos, programas, metas, 

proposição de regulamentações, plano de ação e cronograma para a elaboração e 

implantação do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati. O cenário normativo do 

Plano, incluindo as três componentes de elaboração de cenários, é representado na 

Figura 4. 
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Figura 4 - Cenário normativo para a elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati. 
Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 
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4. METAS E PRIORIDADES  

O estabelecimento de metas e prioridades faz parte da fase de prognóstico do 

Plano, e é o foco do Plano de Ação do Programa Municipal de Drenagem Urbana 

abordado na sequencia. A fase de prognóstico envolve a formulação de estratégias para 

alcançar os objetivos, diretrizes e metas a serem definidas no Plano Diretor de Drenagem 

Urbana de Irati, incluindo a criação ou adequação da estrutura municipal para o 

planejamento, a prestação de serviço, a regulação, a fiscalização e o controle social. 

Nesta fase também serão analisadas e selecionadas as melhores alternativas de 

intervenção visando à melhoria das condições de drenagem urbana do município. Para 

tanto, as alternativas propostas serão compatibilizadas com as Políticas e os Planos 

Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, bem como com outros programas e políticas 

de setores correlacionados existentes visando à efetividade das ações preconizadas. 

As carências atuais de serviços públicos de drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas servirão como base para propor as alternativas. As carências serão projetadas a 

partir do cenário proposto de evolução das medidas mitigadoras que puderem ser 

previstas no Plano Municipal de Drenagem Urbana para o horizonte de projeto. 

A definição das diretrizes, alternativas, objetivos, metas, programas e ações do 

Plano serão adequadas e detalhadas de maneira que seja possível formular os projetos 

técnicos e operacionais para a posterior implementação dos serviços. A Figura 5 

apresenta um quadro-esquema dos objetivos e metas estabelecidos para o Plano Diretor 

de Drenagem Urbana de Irato; estes são detalhados a seguir. 
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Figura 5 - Definição de objetivos e metas para o Plano Diretor de Drenagem Urbana 
de Irati. 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 

4.1. Objetivos 

Tem-se por objetivo geral o propósito a ser atingido por meio da implementação do 

Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati, enquanto por objetivos específicos têm-se 

detalhadamente as particularidades envolvendo a implantação do Plano. A Tabela 9 

apresenta o objetivo geral e os objetivos específicos estabelecidos. 

Tabela 9 - Objetivo geral e objetivos específicos do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati. 

OBJETIVO GERAL 

Universalizar o manejo de águas pluviais e drenagem urbana com regularidade, continuidade e 
funcionalidade visando evitar alagamentos, enchentes e inundações no município. Garantir a 
adequada coleta e destinação das águas pluviais e o controle de erosões. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desenvolvimento da gestão pública, com reestruturação e capacitação, provendo recursos 
técnicos, materiais e operacionais necessários com programa de capacitação técnica do 
corpo técnico municipal; 

 Estabelecer legislação e fiscalização para garantir o adequado controle de águas pluviais em 
edificações privadas; 

 Estabelecer programas de educação ambiental para limpeza urbana e drenagem de águas 
pluviais. 

 Controlar o escoamento de água nos pontos de lançamento das galerias pluviais evitando a 
ocorrência de processos erosivos;  

 Estabelecer serviços de manutenção periódica dos sistemas de microdrenagem urbana. 
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4.2. Metas 

As metas foram estabelecidas de forma a atender os objetivos específicos e foram 

divididas em metas institucionais e metas operacionais. Estas são apresentadas na 

Tabela 10. 

Tabela 10 - Metas institucionais e operacionais do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati. 

METAS INSTITUCIONAIS 

Capacitar a equipe técnica da 
prefeitura a exigir projetos de 
drenagem urbana para novos 
loteamentos, novas ruas e demais 
estabelecimentos que se verificar 
necessário. 

A administração pública pode investir, conforme 
Plano Plurianual, no treinamento da equipe técnica 
no que diz respeito sobre manejo de águas pluviais e 
drenagem urbana. Desta maneira, a equipe técnica 
estará capacitada para a exigência de projetos de 
drenagem urbana para novos loteamentos, 
aprimorando a gestão destes serviços. 

Realizar cadastramento do arruamento 
e sistemas de microdrenagem das 
áreas urbanas do município. 

O cadastro do arruamento e sistemas de 
microdrenagem visa manter atualizadas as 
informações de pavimentação para em caso de 
novas obras e projetos; onde poderá auxiliar na 
execução dos mesmos. 

Adequar e regulamentar legislação 
municipal referente ao manejo de 
águas pluviais e drenagem urbana, 
incluindo a exigência de projetos de 
drenagem para novos loteamentos e 
coeficiente mínimo de permeabilidade. 

Para garantir a adequação de novos loteamentos e 
novos empreendimentos aos sistemas de 
microdrenagem já existentes no município, sugere-
se à equipe técnica desenvolver um projeto de lei e 
enviar à Câmara Municipal de Vereadores para 
aprovação e publicação no Diário Oficial do 
município. 

METAS OPERACIONAIS 

Instalar mecanismos de 
microdrenagem na sede municipal. 

É necessária a instalação de mecanismos 
microdrenagem e caixas de captação e 
amortecimento para o controle de vazão nas áreas 
de ocorrência de alagamentos na sede municipal. 
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5. PROPOSIÇÃO DE REGULAMENTAÇÕES 

A proposição de regulamentações para a drenagem urbana complementa as 

medidas não estruturais utilizadas no Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati, a fim de 

controlar na fonte os potenciais impactos de urbanização, ordenando assim as ações 

futuras da cidade (MARQUES, 2006). Esta dispõe de mecanismos para garantir a 

sustentabilidade na drenagem urbana, tanto para a situação atual do município quanto 

para o planejamento futuro. Ainda, de acordo com Tucci (2012), os impactos existentes e 

futuros na drenagem urbana são controlados por meio de medidas legais; podendo 

implicar em ressalvas para novos loteamentos, construções e reformas, e em incentivos 

fiscais em loteamentos, construções e reformas existentes. Estas medidas legais, 

combinada com modelos de gestão e financiamento, são partes integrantes dos 

instrumentos de planejamento de drenagem urbana (TUCCI, 2012) abordada no item 6. 

Os mecanismos para regulamentação da drenagem urbana são realizados por 

meio de legislação específica e guias de práticas recomendáveis para desenvolver 

práticas sustentáveis; podendo estas possuir incentivo econômico (TUCCI, 2012). Na 

avaliação de medidas propostas, a fim de garantir o cumprimento das metas no Plano 

Diretor de Drenagem Urbana de Irati, as diretrizes apresentadas na Figura 6 devem ser 

seguidas para o estabelecimento de regulamentações para este serviço. 

 

Figura 6 - Diretrizes para a proposição de regulamentações de drenagem urbana. 
Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 

Nota: ¹vazão máxima que ocorre em um evento de inundação. 

Desta forma, regulamentar os serviços de manejo pluviais e drenagem urbana, 

dentre outras medidas não estruturais, objetiva principalmente manter a vazão máxima de 
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pré-desenvolvimento e criar mecanismos de incentivo para o desenvolvimento 

sustentável, tendo como resultado: 

 Minimizar o impacto na qualidade da água; 

 Reduzir a erosão, o assoreamento e eventos de inundações;  

 Garantir o desenvolvimento sustentável; e 

 Utilização das sub-bacias como instrumento de gestão de drenagem urbana. 

Desta forma, as regulamentações propostas para a drenagem urbana no município 

de Irati, para garantir o controle de pico e o desenvolvimento de baixo impacto no 

município são as apresentadas na Figura 7; estas são abordadas a seguir. 

 

Figura 7 - Proposição de regulamentações e resultados esperados no município de Irati. 
Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 

5.1. Compatibilização do Zoneamento Urbano 

O zoneamento ambiental é um dos instrumentos de planejamento urbano 

abordados no Estatuto da Cidade. De acordo com Baptista et al. (2015), o zoneamento de 

mailto:ferma@fermaengenharia.com.br


 

Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati 
Produto 04 – Relatório de Prognóstico 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 /  

 

42 

um município, ao distinguir uso do solo e sua densidade de ocupação, faz com que seja 

permitida: 

 A proteção de áreas ambientais sensíveis; 

 A restrição do desenvolvimento em áreas de risco; e 

 A restrição da ocupação de áreas de interesse para gestão de águas 
pluviais. 

Por meio de partições espaciais, associadas aos tipos (residencial, comercial, entre 

outros) e os parâmetros (densidade de ocupação, área mínima, entre outros) de uso e 

ocupação do solo, os estudos de zoneamento contribuem para o desenvolvimento 

urbano; viabilizando um maior adensamento em regiões com menor sensibilidade a 

impactos ambientais, assim como para a restrição de uso e ocupação no solo em áreas 

ambientalmente mais sensíveis (BAPTISTA et al., 2015). Para o município de Irati, a Lei 

nº 4.231 de 20 de dezembro de 2016 dispõe sobre o uso e ocupação do solo urbano e 

rural no município de Irati e dá outras providências. Conforme a referida Lei: 

CAPÍTULO II – DO ZONEAMENTO 

Art. 6. Entende-se por Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo, para efeito desta 
Lei, a divisão da área urbana do Município em zonas de uso e ocupação, segundo 
critérios de usos predominantes, de aglutinação de usos afins e de separação de 
usos conflitantes, objetivando a ordenação do território e o desenvolvimento 
urbano. 

A Lei também estabelece no artigo 6 que uso do solo trata-se do conjunto de 

atividades consideradas para cada zona, enquanto ocupação do solo diz respeito ao 

conjunto de parâmetros para cada ocupação dos lotes em cada zona. Assim, o artigo 8 da 

referida Lei indica as zonas nas quais o município fica subdividido (Tabela 11). Além 

disso, a Tabela 12 apresenta a taxa mínima de permeabilidade do solo (%) para cada 

zona, conforme definido na Lei de Uso e Ocupação de Solo de Irati (Lei nº 4.231/2016). 

Além disso, a Figura 8 apresenta a composição em área e porcentagem equivalente de 

cada zona no perímetro urbano de Irati. 
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Tabela 11 - Zoneamento de Irati estabelecido pelo Plano Diretor municipal. 

ZONA DESTINAÇÃO PREDOMINANTE 

Zona Comercial 1 Comércio e serviços centrais e vicinais; e ocupação multifamiliar de média e alta densidade. 

Zona Comercial 2 Comércio e serviços setoriais; e uso residencial de baixa densidade, comércio e serviços vicinais. 

Zona Industrial Atividades industriais; e comércio e os serviços setoriais. 

Zona Residencial 1 Uso residencial de baixa densidade. 

Zona Residencial 2 Uso residencial de baixa e média densidade; e comércio e serviços vicinais. 

Zona Residencial 3 Uso residencial de baixa e média densidade; moradia popular de interesse social; e comércio e os serviços vicinais. 

Zona Especial 
Manutenção de padrões urbanísticos específicos, como: edificações de uso público, ginásios, escolas, unidades de 
saúde, hospitais, cemitérios e outras áreas fins. 

Zona de Proteção de Fundo de Vale 
Preservação permanente das faixas não edificáveis ao longo de rios, córregos, arroios, nascentes e lagos localizados 
no quadro urbano sem permissão de ocupação. 

Zona de Proteção de Bosques Nativos 
Preservação das matas e bosques nativos ou recuperados localizados dentro do quadro urbano; poderá ser permitida 
a ocupação de chácaras e residências e, excepcionalmente, para empreendimentos de baixo impacto ambiental. 

Zona de Proteção Paisagística 
Preservação das áreas de morros e encostas; serão permitidas apenas chácaras de lazer, não sendo admitidos novos 
parcelamentos. 

Zona Agrícola 
Território rural do município e que somente poderá ser utilizada para atividades extrativas, agrícolas e pecuárias, 
dentre outras permissíveis estipuladas no Plano Diretor. 

Zona de Expansão Indicar à população e aos investidores o sentido preferencial da expansão de Irati, dentro do quadro urbano. 

Áreas de Restrição de Uso 
Áreas de inundações e enxurradas frequentes e recorrentes, de natureza brusca ou esporádica, áreas suscetíveis à 
ocorrência de deslizamento de grande impacto ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, propensas ao 
desestímulo de novas ocupações e a novos parcelamentos. 
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Tabela 12 - Taxa mínima de permeabilidade do solo conforme zoneamento do Plano Diretor 
municipal. 

ZONA 
TAXA MÍNIMA DE PERMEABILIDADE DO 

SOLO (%) 

Zona Comercial 1 (ZC1) 0 

Zona Comercial 2 (ZC2) 30 

Zona Industrial (ZI) 30 

Zona Residencial 1 (ZR1) 40 

Zona Residencial 2 (ZR2) 30 

Zona Residencial 3 (ZR3) 50 

Zona de Proteção de Bosques Nativos (ZPBO) 50 

Zona de Proteção Paisagística (ZPPA) 50 

Zona Agrícola (ZA) 50 

A Zona Especial (ZE), a Zona de Expansão (ZEX) e Área de Restrição de Uso 

(ARU) não possuem taxa mínima de permeabilidade do solo; sendo a ARU as regiões 

propensas ao desestímulo de novas ocupações devido à suas características de 

frequentes inundações e enxurradas. Por fim, a Zona de Proteção de Fundo de Vale 

(ZPFV) é uma área de preservação permanente onde não se permite ocupação, sendo 

assim, não é estimada uma taxa mínima de permeabilidade do solo.  

 

Figura 8 - Composição do zoneamento urbano de Irati. 
Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 
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Nota-se que as zonas mais representativas em Irati são a Zona Residencial 1 

(contemplando 24% do território urbano municipal) e a Zona de Expansão 

(correspondente à 27% do perímetro urbano de Irati). Salienta-se que a Zona de 

Expansão (ZEX) indica à população e aos investidores o sentido preferencial da expansão 

de Irati, dentro do quadro urbano, e que esta ainda não apresenta taxa mínima de 

permeabilidade estabelecida pela Lei Municipal nº 4.231/2016. 

É importante também avaliar o zoneamento em função das sub-bacias existentes 

na área urbana de Irati. A Figura 9 apresenta o zoneamento urbano de Irati em contraste 

com a delimitação das sub-bacias existentes no território urbano do município. Nota-se 

que cada sub-bacia é composta por parcelas de zonas urbanas, o que demonstra que o 

zoneamento urbano de Irati não leva em consideração a gestão das sub-bacias do 

território urbano do município. Sendo assim, cada parcela de zona urbana em cada sub-

bacia apresenta uma taxa de permeabilidade mínima diferente, dificultando o escoamento 

superficial de cada sub-bacia do território urbano de Irati. As parcelas de zonas urbanas 

por sub-bacia são apresentadas na Figura 10. Para a compatibilização do Plano Diretor 

Municipal de Irati e o Plano Diretor de Drenagem Urbana – o qual leva em consideração a 

gestão por sub-bacias – sugerem-se duas formas de conciliar as informações: 

 Uniformização da maior taxa de permeabilidade dentre as zonas presentes 
na sub-bacia – exceto para a ZPFV; e 

 Uniformização da taxa de permeabilidade da zona urbana de maior parcela 
na sub-bacia – exceto pela alteração da taxa mínima de permeabilidade das 
ZPPA e ZPBO. 

Na primeira sugestão, busca-se a uniformização da maior taxa de permeabilidade 

dentre as zonas presentes na sub-bacia. Avaliando a composição das sub-bacias pelas 

zonas urbanas nota-se que, se uniformizar a taxa de permeabilidade (Tabela 12) 

conforme o maior coeficiente existente dentre as zonas urbanas presentes na sub-bacia 

(Figura 10), cada sub-bacia deverá possuir taxa mínima de permeabilidade de 50%. Esta 

uniformização estende-se para a Zona de Expansão (ZEX) que está delimitada para a 

expansão urbana do município sem taxa de permeabilidade definida. Contudo, a 

uniformização da taxa mínima de permeabilidade de 50%, nesta primeira sugestão, não 

se aplica à Zona de Proteção de Fundo de Vale (ZPFV), visto que esta é uma área de 

preservação permanente onde não é permitida a ocupação.  
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Figura 9 - Zoneamento municipal de Irati. 
Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 
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Figura 10 - Composição das sub-bacias, conforme o zoneamento urbano. 
Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019.
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Outra sugestão para a compatibilização dos Planos é a uniformização da taxa de 

permeabilidade da zona urbana de maior parcela na sub-bacia. Desta forma, a 

uniformização da taxa mínima de permeabilidade é feita para as zonas residenciais e 

comerciais, Zona Especial (ZE), Zona Industrial (ZI) e Zona de Expansão (ZEX), de modo 

que prevaleça a taxa mínima de permeabilidade da maior parcela de zona urbana. Desta 

forma, as taxas estabelecidas seriam: 

 Sub-bacias Arroio dos Pereiras, Riozinho, Médio Antas, Rio do Meio, e 
Alto Antas: 40%; 

 Sub-bacias Rio Bonito, Nhapindazal e Rio Cascata: 50%; e 

 Sub-bacia Baixo Antas: 30%. 

A uniformização da taxa mínima de permeabilidade, para este cenário, não se 

aplica nas ZPPA e ZPBO – as quais continuam em 50% de permeabilidade – e não 

interfere na ZPFV. Deve ser mantida a taxa mínima de permeabilidade de 50% na Zona 

de Proteção de Bosques Nativos (ZPBO) e na Zona de Proteção Paisagística (ZPPA), 

pois se tratam de zonas de preservação ambiental. Além disso, salienta-se que a Zona de 

Proteção de Fundo de Vale (ZPFV) não está sujeita à impermeabilização devido à sua 

destinação predominante: área de preservação permanente.   

Ainda, é definida pela Lei de Uso e Ocupação do Solo de Irati a Área de Restrição 

de Uso (ARU). De acordo com a Lei nº 4.231/2016: 

Art. 8º - O município fica subdividido nas seguintes zonas, indicadas no ANEXO III 
– USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DE IRATI, parte integrante e 
complementar da presente Lei: 

(...) 

XIII – ÁREA DE RESTRIÇÃO DE USO – áreas de inundações e enxurradas 
frequentes e recorrentes, de natureza brusca ou esporádica, áreas suscetíveis a 
ocorrência de deslizamento de grande impacto ou processos geológicos ou 
hidrológicos correlatos, propensas ao desestímulo de novas ocupações e novos 
parcelamentos, podendo sofrer alterações desde que sejam realizados estudos de 
impacto ambiental e de vizinhança, sendo submetidos a audiências públicas. 

Apresenta-se na Figura 11 a ARU e o zoneamento municipal, enquanto a Figura 12 

apresenta a ARU em concordância com a altimetria do município de Irati. 
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Figura 11 - Zoneamento municipal de Irati e áreas de restrição de uso. 
Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 
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Figura 12 - Áreas de restrição de uso e altimetria de Irati. 
Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 
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Em Irati, a ARU foi delimitada a partir da mancha de inundação de 2014 e 

sobrepõem as demais zonas que compõem o zoneamento urbano de Irati. Em seu 

território, não é permitido alterações de novos parcelamentos e novas ocupações devido 

as frequentes enchentes e enxurradas no local.  

A partir da ARU delimitada pela mancha de inundação de 2014 foi feita a análise 

com curvas de nível e com observação em campo. Para esta análise da mancha de 

inundação de 2014, é necessário definir: 

 Enchente: Elevação do nível do curso d’água, sem extravasamento; 

 Inundação: Elevação do nível do curso d’água, com transbordamento, 
atingindo a planície de inundação ou área de várzea; 

 Enxurrada: Escoamento superficial concentrado (das encostas até os 
cursos d’água) com alta energia de transporte;  

 Alagamento: Acúmulo momentâneo de águas pluviais devido a problemas 
no sistema de drenagem. 

Na Figura 13 esta apresentada a ARU e o polígono gerado após a análise 

realizada. 
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Figura 13 - Comparação entre ARU e polígono gerado após análise. 
Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 

Na análise da mancha de inundação, definida como ARU no zoneamento urbano 

de Irati, em comparação com o levantamento dos pontos de alagamento e as curvas de 

nível do município, nota-se que há incoerência nos dados devido à delimitação de áreas 
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de alagamento agregadas à mancha de inundação dos cursos d’água. A Figura 14 

apresenta a separação da mancha de inundação gerada após análise e os pontos 

possíveis de alagamento em Irati. 

 
Figura 14 - Mancha de inundação gerada e pontos de alagamento 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 
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Sendo assim, para uma definição mais precisa da área de restrição de uso em Irati 

sugere-se a realização de estudos para a delimitação das áreas de inundação e o 

monitoramento frequente para a determinação da mancha de inundação dos cursos 

d’água em Irati. Desta forma, ao gerar um histórico destas informações, pode-se 

determinar com maior precisão as áreas que precisam ou não ser classificadas como 

áreas de restrição de uso.  

Além disso, sugere-se que a ARU inclua a delimitação da Zona de Proteção 

Paisagística (ZPPA), Zona de Proteção de Proteção de Bosques Nativos (ZPBO) e Zona 

de Proteção de Fundo de Vale (ZPFV). A proteção de morros, encostas e cursos d‘água – 

destinação predominante das ZPPA e ZPFV – é garantida pelo Código Florestal (Lei 

Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012) para a preservação ambiental e, 

consequentemente, redução no escoamento superficial causado pela impermeabilização 

destas áreas e a necessidade de dispositivos de drenagem urbana no município. Além 

disso, a inclusão da ZPBO como ARU possibilita a continuidade da existência de zonas 

permeáveis no perímetro urbano do município, necessárias para auxiliar na infiltração do 

escoamento superficial e no manejo de águas pluviais no município. 

A proteção de tais áreas também é garantida pela Lei Municipal nº 4.234/2016, 

onde é citado no artigo 5º: 

Art. 5º - Nenhum parcelamento do solo será permitido: 

(...) 

V – em áreas de preservação ecológica, ou naquelas onde a poluição impeça 
condições suportáveis, até a sua correção; 

VI – em terrenos situados nas ZONAS DE PROTEÇÃO DE FUNDO DE VALE – 
ZPFV e nas ZONAS DE PROTEÇÃO PAISAGÍSTICA – ZPPA.  

5.2. Restrição de Ocupação Urbana na Sub-bacia do Arroio Nhapindazal 

Conforme apresentado no Produto 2 – Relatório de Diagnóstico de Drenagem 

Urbana, a área urbana de Irati é composta por nove sub-bacias, dentre estas, a sub-bacia 

do Arroio Nhapindazal. Esta é composta, principalmente, por campos e florestas (Figura 

15), representando 0,85 km² de área urbana.  
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Figura 15 - Cobertura do solo da Sub-bacia do Arroio Nhapindazal. 
Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 

A Sub-bacia do Arroio Nhapindazal é responsável pelo abastecimento de água do 

município de Irati, fato que implica no controle e monitoramento do local. Desta forma, é a 

principal sub-bacia para uma gestão de conservação, visando a manutenção das suas 

condições naturais sendo esta sub-bacia uma área com restrição à ocupação urbana. 

Avaliando a composição da sub-bacia em questão, nota-se que aproximadamente 50% do 

território da Sub-bacia do Nhapindazal é delimitada como zona de expansão urbana 

(Figura 16). Contudo, devido à sua necessidade de conservação e manutenção das 

condições naturais por tratar-se da sub-bacia de abastecimento de água do município, 

sugere-se que a Sub-bacia do Arroio Nhapindazal seja também classificada como Área de 

Restrição de Uso (ARU). 
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Figura 16 - Zoneamento urbano de Irati na sub-bacia do Arroio Nhapindazal. 
Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 

Segundo BAPTISTA et al. (2015), é comum a ocupação irregular em áreas com 

restrição à ocupação legal no Brasil, sendo importante a implantação de equipamentos de 

interesse coleto nestas áreas. Estes podem ser equipamentos de controle de águas 

pluviais, áreas verdes, praças e parques (BAPTISTA et al., 2015). A Lei Municipal nº 

4.234, de 20 de dezembro de 2016, dispõe sobre o parcelamento do solo para fins 

urbanos no município de Irati e afirma em seu inciso VI, artigo 4, que áreas verdes são: 

Art. 4º - Para efeitos de aplicação dessa Lei, são adotadas as seguintes definições: 

(...) 

VI – Áreas verdes: espaços livres de uso público, com tratamento paisagístico, 
reservadas à cumprir única ou múltiplas funções de contemplação, repouso, 
preservação e lazer, nelas permitindo-se a instalação de imobiliário urbano de 
apoio à estas atividades. 

Segundo Lima et al. (1994 apud PANASOLO et al., 2016) as definições de área 

verde, parque urbano e praça, em consultas à comunidade científica e prefeituras, são 

nestes termos: 

 Área Verde: local onde a vegetação arbórea predomina; engloba as praças, 
jardins públicos e parques urbanos; 
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 Parque Urbano: área verde com função ecológica, estética e de lazer de 
extensão maior do que praças e jardins públicos; e 

 Praça: tem como função principal o lazer e não necessariamente é 
considerada uma área verde quanto o local é impermeabilizado e não possui 
vegetação. 

Ainda, Baptista et al. (2015) citou como procedimentos para a restrição de 

ocupação os equipamentos de controle de águas pluviais; estes de medidas estruturais 

como bacias de detenção.  

Portanto, devido à necessidade de manutenção das condições naturais da Sub-

bacia do Arroio Nhapindazal para a conservação do manancial de abastecimento do 

município de Irati, a área da sub-bacia deve ser considerada como área de restrição de 

uso; evitando ser ocupada e sendo utilizada pelo município como um parque urbano de 

áreas verdes. A utilização de equipamentos de controle de águas pluviais e praças, 

apesar da restrição à ocupação, não garantem a manutenção das condições naturais da 

sub-bacia. Com a construção de um Parque Urbano, as condições naturais do local não 

serão alteradas, promovendo o desenvolvimento de baixo impacto ambiental e 

restringindo o local à ocupação urbana.   

5.3. Controle de Vazão de Pré-urbanização em Loteamentos 

É descrito na Lei Municipal nº 4.235 de 20 de dezembro de 2016 – que dispõe 

sobre as edificações e obras no município de Irati – que o escoamento superficial de 

águas pluviais de qualquer edificação (residencial ou não residencial, pública ou privada) 

deve ser feito exclusivamente dentro dos limites do terreno. Contudo, além do 

escoamento superficial, deve ser garantida a vazão específica gerada por cada sub-bacia 

em suas condições naturais; esta considerada como vazão de pré-urbanização.  

Trata-se da vazão que corresponde às condições mais próximas da situação 

natural anteriormente ao aumento de áreas impermeáveis. A vazão de pré-urbanização foi 

calculada para cada sub-bacia do município de Irati no Produto 3 – Relatório de Análise 

de Drenagem Urbana e os resultados obtidos são apresentados na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Vazão de pré-urbanização, por sub-bacia. 

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 

A implantação de empreendimentos e loteamentos causa o aumento de áreas 

impermeáveis nas sub-bacias, resultando em uma vazão maior de escoamento por conta 

da interferência na infiltração de águas pluviais pelo aumento de locais impermeáveis. Isto 

causa uma vazão de saída (vazão gerada por cada lote) maior do que a vazão de pré-

desenvolvimento do local; esta é calculada pela vazão de pré-desenvolvimento (Tabela 

13) pela área do lote em hectares. 

Desta forma, para evitar problemas causados pelo aumento da vazão de águas 

pluviais, toda ocupação que resulte em superfície impermeável na sub-bacia deverá 

possuir uma vazão máxima de saída para a rede pública que não ultrapasse a vazão de 

pré-desenvolvimento da sub-bacia do qual o lote está inserido. O excesso de vazão 

deverá ser retido na fonte, por meio de mecanismos de manejo de águas pluviais que 

realizem este controle da vazão de saída, compensando o escoamento superficial 

causado pelo aumento da impermeabilização do lote.  

Os cálculos para a vazão excedida e as formas de retenção serão apresentados no 

Manual de Drenagem deste Plano Diretor de Drenagem Urbana para auxiliar a 

administração pública e população neste controle de vazão. Este controle deverá ser 

regulamentado pela administração pública para auxiliá-la na fiscalização do 

desenvolvimento de medidas de controle da vazão excedente. Tal controle deverá ser 

realizado tanto para loteamentos existentes quanto para novos loteamentos, conforme 

estabelecido pela Figura 17.  
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Figura 17 - Formas de controle de vazão de pré-desenvolvimento em loteamentos. 
Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 

Para a exposição de medidas possíveis de controle de vazão de pré-urbanização, é 

necessário definir de acordo com a Lei nº 4.234/2016: 

Art. 4º - Para efeitos dessa Lei, são adotadas as seguintes definições: 

(...) 

X – Condomínio horizontal: modelo de parcelamento do solo formando área 
fechada por muros, com acesso único controlado, em que a cada unidade 
autônoma cabe como parte inseparável, fração ideal de terreno correspondente às 
áreas comuns destinadas a vias de acesso e recreação; 

(...) 

XXVII – Lote ou data: terreno com acesso ao logradouro e servido de infraestrutura, 
cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos em lei municipal de 
uso e ocupação do solo para a zona a que pertence; 

XXVIII – Loteamento: subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com 
abertura de novas vias de circulação e logradouros públicos, ou prolongamento, 
modificação ou ampliação das vias já existentes. 

No que se refere aos novos loteamentos, o Capítulo IV – Do Procedimento para 

Loteamentos Urbanos descrito na Lei Municipal nº 4.234 de 20 de dezembro de 2016 – a 

qual dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos – informa sobre o processo 

de licenciamento para a execução de qualquer tipo de parcelamento do solo para a 

expansão urbana.  

Desta forma, sugere-se que o controle do excesso de vazão causado pela 

impermeabilização do solo em novos loteamentos seja incluído neste procedimento. O 
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controle de vazão em novos loteamentos pode ser realizado para todo o loteamento ou 

apenas para as partes em comum como as vias de circulação, onde a vazão excedida à 

vazão de pré-desenvolvimento é armazenada em uma bacia de detenção, por exemplo. 

Caso o loteamento realize o controle da vazão de pré-urbanização levando em 

consideração apenas as partes em comum, será necessária a retenção na fonte em cada 

lote individual; fator que não será necessário caso seja realizada uma forma de controle 

de vazão para toda a área do loteamento.  

Para loteamentos consolidados, as formas de controle de vazão de pré-

desenvolvimento deverão ser desenvolvidas para a retenção em cada lote de geração de 

vazão excedida. Em casos de loteamentos consolidados onde a área ainda não foi 

construída, ou seja, sem impermeabilização no lote, a fiscalização do controle de vazão 

excedida pode ser realizada por meio do Habite-se.  

Para a liberação de habitação de novas construções, os proprietários dos imóveis 

devem pedir, na prefeitura municipal, a vistoria para a liberação de habitação, o chamado 

Habite-se. Este é um ato administrativo que implica na vistoria das novas habitações para 

a comprovação de que o domicílio e/ou empreendimento foi construído seguindo as 

exigências estabelecidas pela legislação. Desta forma, sugere-se que para novas 

construções em loteamentos consolidados a fiscalização do controle de vazão excedida 

esteja estabelecida nesta liberação. 

Outra forma de controle é no processo de Alvará de Funcionamento quando o lote 

é utilizado para a implantação de um estabelecimento comercial, industrial ou de 

prestação de serviços urbano e rural. No Código de Posturas do município (Lei nº 4.229 

de 20 de dezembro de 2016) é descrito no Título II – Do Licenciamento a respeito do 

procedimento para obtenção do Alvará de Funcionamento na instalação de 

estabelecimento comercial, industrial ou de prestação de serviços urbano e rural. No 

processo para a obtenção da licença, uma das etapas a serem cumpridas é que os 

estabelecimentos necessitam estar de acordo com as normas relativas ao uso e 

ocupação do solo e zoneamento municipal.  

Assim, para garantir a vazão de pré-desenvolvimento em empreendimentos, o 

controle de retenção na fonte pode ser realizado no decorrer do processo de obtenção do 
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Alvará de Funcionamento destes locais. Salienta-se que para condomínios horizontais 

pode ser realizada uma solução única de controle de vazão de pré-urbanização para toda 

a parte impermeabilizada do condomínio horizontal (lotes, vias de acesso e áreas de 

recreação), sendo realizado o mesmo procedimento de verificação do controle de vazão. 

No que se trata de loteamentos consolidados, com lotes e condomínios horizontais 

construídos, sugere-se que a exigência á adequação seja realizada na renovação do 

alvará – documento expedido pela Prefeitura Municipal de Irati, o qual autoriza o 

funcionamento de atividades ou execução de serviços e obras (Lei Municipal nº 

4.235/2016). Outra forma de controle de vazão de pré-urbanização para lotes já 

impermeabilizados é a compensação do escoamento superficial por meio do pagamento 

de taxas e tarifas. É uma maneira de garantir que a Prefeitura Municipal de Irati terá 

subsídio para o manejo do escoamento superficial gerado pelos lotes impermeabilizados. 

Assim, é possível que responsável pelo lote impermeável sem controle de vazão de 

pré-urbanização opte por realizar as adequações necessárias no lote para o controle de 

vazão ou pelo pagamento de tarifas para o gerenciamento do escoamento superficial por 

parte da gestão pública. Mais informações a respeito da instituição de cobrança pelos 

serviços de manejo de águas pluviais e drenagem urbana são apresentadas no item 5.5. 

A escolha do mecanismo de drenagem (por exemplo, cisternas e poços de 

infiltração) que faça este controle da vazão de saída depende de vários fatores, como por 

exemplo, a vazão excedente à vazão de pré-urbanização e o tipo de solo no local. Em 

relação ao tipo de solo, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e o 

Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) realizaram o 

mapeamento de solos do estado do Paraná, tendo sido publicado pelo Instituto de Terras, 

Cartografia e Geologia do Paraná (ITCG, 2008).  

A descrição das classes de solo está na Tabela 14, indicando que os solos com 

textura argilosa são capazes de reterem maior umidade – como no caso dos cambissolos 

háplicos Tb distróficos (CXbd4), latossolos vermelhos distróficos (LVd2) e nitossolos 

háplicos alumínicos (NXa2). Deve-se considerar ainda a associação destes solos, devido 

que estes podem apresentar característica de mais de um tipo de solo.  
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Tabela 14 - Classificação dos solos na área urbana de Irati. 

SÍMBOLO GRUPO CLASSE TEXTURA 

PVAd4 
Argissolos Vermelho-
Amarelos Distróficos 

Associação Argissolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico típico + Latossolo Bruno Distrófico 

típico 

Média / 
Argilosa 

PVAd17 
Argissolos Vermelho-
Amarelos Distróficos 

Associação Argissolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico típico + Neossolo Litólico Distrófico 

típico 

Média / 
Argilosa 

CXa1 
Cambissolos Háplicos 

Alumínicos 

Associação Cambissolo Háplico Alumínico 
típico + Argissolo Vermelho-Amarelo Alumínico 

alissólico 

Média / 
Argilosa 

CXbd4 
Cambissolos Háplicos 

Tb Distróficos 
Associação Cambissolo Háplico Tb Distrófico 
típico, álico + Alissolo Crômico Húmico típico 

Argilosa 

LVd2 
Latossolos Vermelhos 

Distróficos 

Associação Latossolo Vermelho Distrófico 
típico, álico + Nitossolo Háplico Distrófico típico, 

álico 
Argilosa 

NXa2 
Nitossolos Háplicos 

Alumínicos 
Associação Nitossolo Háplico Alumínico típico 

+ Cambissolo Háplico Alumínico típico 
Argilosa 

RLd15 
Neossolos Litólicos 

Distróficos 
Neossolo Litólico Distrófico típico Siltosa 

Fonte: ITCG, 2008. 

A Figura 18 apresenta a distribuição espacial de solos na área urbana de Irati – em 

que há predominância da associação de latossolo vermelho distrófico típico, álico e 

nitossolo háplico distrófico típico, álico (LVd2).  

Ao se analisar a distribuição espacial dos solos e a taxa de permeabilidade na área 

urbana de Irati, deve-se salientar que este mapeamento foi realizado para o estado do 

Paraná, o qual pode apresentar divergências da realidade, necessitando de coletas em 

campo para conferência dos dados. Além da textura, outras análises devem consideradas 

para obter a taxa de permeabilidade do solo, tais como a porosidade, estrutura do solo, a 

posição topográfica no relevo, o uso atual, a presença de vegetação e erosão no local.  
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Figura 18 - Tipos de solos presentes na área urbana do município de Irati. 
Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 
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Em Irati, a implantação de reservatórios para o controle de cheias e alagamentos é 

regulamentada pelo Decreto nº 091, de 23 de fevereiro de 2015, onde: 

Art. 4º - Será obrigatória a implantação de reservatórios de retenção nos novos 
empreendimentos, empreendimentos em implantação que ainda não tenham sido 
iniciadas as obras na data de publicação deste Decreto, ampliações e/ou reformas 
e regularizações situados dentro do quadro urbano, ou fora deste, mas que tenham 
influência no volume hídrico dos canais ou galerias responsáveis pela 
macrodrenagem do quadro urbano, conforme específica este Decreto a seguir. 

Parágrafo Único – A obrigatoriedade de que trata o “caput” deste artigo não se 
aplica aos imóveis que contenham Unidade de Interesse de Preservação e aos 
imóveis destinados para a implantação de edificações unifamiliares com área 
construída de até 100,00 m² (cem metros quadrados) e que impermeabilizem até 
125,00 m² (cem e vinte e cinto metros quadrados) incluindo-se calçados e ou 
outras impermeabilizações. 

Contudo, sugere-se que este controle de cheias e alagamentos seja estendido para 

todas as áreas impermeabilizadas do município, incluindo as áreas urbanas consolidadas 

em Irati, o qual pode ser realizado por meio do controle da vazão de pré-urbanização 

apresentado anteriormente. Desta forma, cada lote realizará o controle do escoamento 

superficial, minimizando os impactos na rede pública de drenagem urbana. Como formas 

de controle de vazão de pré-urbanização pode-se citar a utilização de cisternas ou a 

construção de poços de infiltração, dispositivos de drenagem que serão descritos 

detalhadamente no Manual de Drenagem do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati. 

5.3.1. Cisternas 

A cisterna é um reservatório que faz a captação da água da chuva e armazena 

para uso doméstico em geral, sendo um sistema de aproveitamento da água da chuva de 

baixo custo para armazenar água para usos restritos no ambiente doméstico como a 

lavagem de quintais, calçadas, veículos, regas de jardins. Também pode ser utilizada 

para fins públicos na lavagem de ruas e regas de praças e jardins. 

O funcionamento da cisterna é simples: a água da chuva é captada pelas calhas e 

encaminhada a um filtro que elimina as impurezas como folhas ou galhos e em seguida 

enche o reservatório. Por ser proveniente da chuva, a água obtida não é considerada 

potável, portanto, não é adequada para consumo humano.  
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Em conjunto com outros dispositivos como valas de infiltração, a cisterna pode ser 

utilizada para o controle da vazão de pré-urbanização determinada para cada sub-bacia. 

A Figura 19 apresenta algumas vantagens e desvantagens da utilização de cisternas.  

 

Figura 19 - Vantagens e desvantagens da utilização de cisternas 

Não existe um método ótimo para dimensionamento da cisterna, porém ela deve 

seguir  os requisitos da NBR 15.527/07 - Água de Chuva – Aproveitamento de coberturas 

em áreas urbanas para fins não potáveis, considerando ainda os custos empregados. 

5.3.2. Poços 

Os poços de infiltração são dispositivos com pequena ocupação de área superficial, 

projetados para retirar as águas pluviais diretamente no subsolo. Esta técnica tem como 

vantagem poder ser utilizada em zonas permeáveis ou zonas onde a camada superficial é 

pouco permeável, mas que em camadas mais profundas apresentam capacidade de 

infiltração. 
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Esse dispositivo permite reduzir as vazões de pico e diminuir os volumes de água 

que são encaminhados para a rede de microdrenagem. Os poços se integram facilmente 

ao ambiente urbano e ao paisagismo além de ocupar uma pequena área. 

As águas são introduzidas no dispositivo diretamente por escoamento superficial 

ou por meio de rede de drenagem e o armazenamento temporário se dá em um poço 

vazio ou preenchido com materiais porosos. Em geral, sua capacidade e de 

armazenamento não é muito grande, dessa forma, essas estruturas são utilizadas de 

maneira complementar a outras (cisternas, por exemplo). A Figura 20 apresenta um 

esquema de poço de infiltração. 

 

Figura 20 - Sistema de drenagem na fonte por meio de poço de infiltração. 
Fonte: Reis et al., 2008. 

Para a determinação da vazão de saída do dispositivo, é necessário realizar 

estudos prévios que permitam avaliar a capacidade de absorção do solo com o maior 

rigor possível para o bom funcionamento do poço. A Figura 21 apresenta algumas 

vantagens e desvantagens da utilização de poços de infiltração. 
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Figura 21 - Vantagens e desvantagens da utilização de poços de infiltração 

5.3.3. Telhados armazenadores 

A implantação de edificações é um dos fatores mais importantes para a 

impermeabilização do solo urbano, desta forma, uma das alternativas de redução dos 

efeitos do escoamento superficial consiste no armazenamento provisório das águas 

pluviais nos telhados.  

O telhado armazenador, ou telhado verde é um sistema construtivo que consiste na 

aplicação de uma camada vegetal sobre uma base impermeável. É instalado em lajes e 

telhados convencionais, consistindo em camadas de impermeabilização e de drenagem, 

as quais recebem o solo e a vegetação indicada para o projeto.  

Essa técnica pode ser utilizada de forma isolada, quando o lote ou edifício não 

possui área para a instalação de poços, cisternas ou reservatórios. A técnica dos telhados 

armazenadores é bastante viável, pois não requer um espaço fundiário complementar e 

fornecer uma grande integração aos projetos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos.  
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Sua utilização pode se dar em novas edificações, projetadas com esse objetivo, ou 

em edificações já existentes, após verificações estruturais e de impermeabilidade. A 

Figura 22 apresenta o telhado verde utilizado na Biblioteca Pública de Seattle nos 

Estados Unidos. 

 

Figura 22- Biblioteca Pública com telhado verde em Seattle, Estados Unidos. 

A Figura 23 apresenta algumas vantagens e desvantagens da utilização do telhado 

verde. 
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Figura 23 – Vantagens e desvantagens da utilização do telhado verde 

5.3.4. Reservatórios individuais e outros dispositivos localizados 

Algumas outras técnicas compensatórias localizadas têm os mesmos fundamentos 

e princípios das técnicas apresentadas nos itens anteriores e com dimensões compatíveis 

com pequenas áreas e parcelas. Desta forma, podem ser utilizadas estruturas como 

tanques, pequenas bacias, trincheiras, etc.  

No Brasil há um crescente uso dos reservatórios individuais, sendo previsto, 

recomendado ou obrigatório na legislação de diversos munícipios, como Belo Horizonte, 

Porto Alegre, São Paulo, entre outros. 

mailto:ferma@fermaengenharia.com.br


 

Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati 
Produto 04 – Relatório de Prognóstico 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 /  

 

70 

5.3.5. Legislação Existente 

Para embasar a Prefeitura de Irati são apresentados municípios que já possuem 

em suas leis a obrigatoriedade da construção de reservatórios coletarem as águas da 

chuva, seja apenas para controle de vazão ou para o aproveitamento em outros usos. 

 O município de São Paulo, por meio da Lei 13.276 de 4 de janeiro de 2002 

torna obrigatório a construção de reservatórios para as águas de chuvas 

coletadas por coberturas e pavimentos dos lotes, edificados ou não, que 

tenham área impermeabilizada superior a 500 m². 

 Em Guarulhos-SP, foi instituído por meio da Lei 6511 de 9 de junho de 2009 

o programa municipal de uso racional da água potável, tornando obrigatória 

na apresentação de projeto de construção civil de novas edificações com 

área de cobertura ou telhado igual ou superior a 250m², soluções técnicas a 

serem aplicadas nos edifícios para a instalação de reservatórios destinados 

à captação de águas de chuva e/ou drenagem. 

 Guarulhos ainda conta com o IPTU VERDE, o qual concede desconto no 

IPTU para os imóveis edificados que adotem duas ou mais medidas, dentre 

elas, sistema de captação da água da chuva: 3% (três por cento) de 

desconto e sistema de reuso de água: 3% (três por cento) de desconto. 

 Em Curitiba, o Decreto nº 293, que Regulamenta a Lei 10.785 de 18 de 

setembro de 2003, determina que para o licenciamento de construções no 

Município, fica obrigatória que no projeto de instalações hidráulicas seja 

prevista a implantação de mecanismo de captação das águas pluviais, nas 

coberturas das edificações, as quais deverão ser armazenadas para 

posterior utilização em atividades que não exijam o uso de água tratada. 

Na Figura 24 estão apresentados alguns benefícios da utilização de reservatórios 

para o sistema de drenagem. 
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Figura 24 - Benefícios dos reservatórios para o sistema de drenagem 

5.4. Regularização de Áreas Urbanas Consolidadas e Áreas de Preservação 
Permanente 

Na região central da sede municipal, a Sub-bacia do Arroio dos Pereiras possui 

trechos canalizados e retificados com ausência de áreas de preservação permanente. 

Devido ao crescimento populacional no município, o Arroio dos Pereiras foi canalizado e 

verificou-se que o canal existente não suporta a vazão do Arroio dos Pereiras em dias de 

forte chuva. Foram analisadas as vazões de pico e as vazões suportadas em três pontos 

do canal, e os resultados obtidos são apresentados na Tabela 15. 

Tabela 15 - Vazão de Pico e Vazão Suportada na Travessia Rua da Liberdade, Travessia Rua dos 
Operários e Travessia Rua Coronel Sabóia. 

PONTO DE ANÁLISE 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 

Além disso, observou-se que os principais gargalos são as travessias que causam 

o estrangulamento da seção causando a diminuição da velocidade a montante. Além da 

vazão de pico, dos três pontos analisados no canal, ser maior do que a vazão suportada, 

no encontro com o Rio das Antas o canal sofre remanso. Isto diminui a velocidade e 

aumenta a altura do nível de água. 

mailto:ferma@fermaengenharia.com.br


 

Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati 
Produto 04 – Relatório de Prognóstico 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 /  

 

72 

Neste contexto, a revitalização do canal (apresentada no Produto 3 – Relatório de 

Análise de Drenagem Urbana) vem complementar a primeira parte do projeto e visa 

solucionar o problema de inundações na região. Contudo, o canal está localizado em uma 

área urbana consolidada. De acordo com a Resolução CONAMA nº 302, de 20 de março 

de 2002, considera-se área urbana consolidada aquela que possui: 

 Definição legal pelo poder público; 

 Equipamentos de infraestrutura urbana, apresentando no mínimo, quatro 
dos seguintes equipamentos:  

o Malha viária com canalização de águas pluviais; 

o Rede de abastecimento de água; 

o Rede de esgoto; 

o Distribuição de energia elétrica e iluminação pública;  

o Recolhimento de resíduos sólidos urbanos; e 

o Tratamento de resíduos sólidos urbanos; e 

 Densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por km².  

Apesar de o local ser tratado como uma área urbana consolidada, a revitalização 

do canal é necessária para ampliar a capacidade de drenagem de águas pluviais, 

solucionando o problema de inundações na região de jusante do Arroio dos Pereiras, que 

já recebe a contribuição de toda a sub-bacia. Salienta-se que o anteprojeto para a 

canalização do Arroio dos Pereiras foi apresentado no Produto 3 – Relatório da Análise da 

Drenagem Urbana. No anteprojeto apresentado, haverá a necessidade de retirada da 

população, atualmente em áreas de risco, para a ampliação do canal. Assim, haverá a 

reestruturação da área como Zona de Proteção de Fundo de Vale; estabelecido pelo 

zoneamento municipal do Plano Diretor. Além da ampliação do canal garantir a drenagem 

das águas pluviais em eventos de chuva, a área será destinada à preservação 

permanente das faixas não edificáveis ao longo do Arroio, não permitindo a ocupação no 

local. 

Além da necessidade de regularização na área citada, vários locais no município 

de Irati possuem habitações irregulares em áreas de preservação permanente; estas 

caracterizadas como invasões, pois não são classificadas como áreas urbanas 

consolidadas. Por tratar-se de áreas de preservação permanente, estes locais não 
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permitem a ocupação. Portanto, a administração pública do município de Irati deverá 

tomar as medidas necessárias para a regularização de tais locais, promovendo o direito à 

moradia e ao desenvolvimento de baixo impacto ambiental no município; principalmente 

nos locais onde a população encontra-se em alguma situação de risco.  

Em especial, um dos principais cursos d’água presentes no quadro urbano do 

município é o rio das Antas – o qual apresenta ocupações regulares e irregulares ao longo 

do seu trecho, apesar de tratar-se de Zona de Proteção de Fundo de Vale pelo 

zoneamento urbano do Plano Diretor Municipal de Irati.  

Sugere-se que, para a conciliação dos aspectos urbanos e ambientais, seja 

construído ao longo deste curso d’água um parque linear. São estruturas que buscam a 

recuperação das áreas degradadas em margens de rios e córregos ao mesmo tempo em 

que garante o manejo de águas pluviais adequado e a minimização de eventos de 

inundações na região. 

Além disso, a construção de parques lineares destina a área à conservação e 

preservação dos recursos naturais, prevenindo a ocupação irregular (ABCP, 2013; 

ZANOTTI et al., 2014). Em relação à drenagem urbana e manejo de águas pluviais do 

município, os parques lineares tem a função de aumentar a área de várzea dos rios, tendo 

como consequência o aumento da área de inundação e a redução nos picos de vazão 

durante as cheias (ABCP, 2013). Além de auxiliar no manejo de águas pluviais da região, 

os parques lineares proporcionam atividades de lazer, como pistas de caminhada e 

ciclovias, e espaços recreativos (ABCP, 2013). 

Em Belo Horizonte, o Parque Ecológico Primeiro de Maio é um exemplo de parque 

linear projetado para o controle de cheias da região. Além de auxiliar no manejo de águas 

pluviais do município de Belo Horizonte, o parque dispõe de pista de caminhada, mesas 

de jogos, entre outras áreas de lazer (ABCP, 2013). A Figura 25 apresenta o Córrego 

Primeiro de Maio antes e depois da revitalização da área e construção do parque linear. 
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Figura 25 - Parque Ecológico Primeiro de Maio - parque linear situado em Belo Horizonte, 
Minas Gerais. 

Fonte: Adaptado de ABCP, 2013. 

 

5.5. Instituição de Cobrança dos Serviços 

De acordo com Baptista et al. (2015), os instrumentos tributários e financeiros, 

estabelecidos pela Lei Federal nº 10.257 de 10 de agosto de 2001 (Estatuto da Cidade), 

podem ser empregados como instrumentos de política urbana como forma de controle 

dos impactos de urbanização sobre o ciclo hidrológico e os recursos hídricos. Estes, de 

acordo com o Estatuto das Cidades, são: 

 O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU); 

 A contribuição de melhoria; e 
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 Os incentivos e benefícios fiscais e financeiros. 

A instituição de cobrança dos serviços de manejo de águas pluviais e drenagem 

urbana no município tem como base a instituição de tributos e finanças para a 

contribuição de melhoria dos serviços. Além disso, com o estabelecimento das diretrizes 

nacionais de saneamento básico na Lei nº 11.445/2007, novas perspectivas para o 

gerenciamento de águas pluviais foram lançadas (BAPTISTA et al., 2015). Conforme a Lei 

Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007): 

Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 
econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração 
pela cobrança dos serviços: 

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma 
de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um 
dos serviços ou para ambos conjuntamente; 

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e 
outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou 
de suas atividades; 

III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em 
conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades. 

§ 1º  Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a instituição das 
tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico observará 
as seguintes diretrizes: 

I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde 
pública; 

II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços; 

III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, 
objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço; 

IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 

V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de 
eficiência; 

VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços; 

VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os 
níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços; 

VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços. 
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Ainda, a Lei nº 11.445/2007 destaca a cobrança de taxa dos serviços de manejo de 

águas pluviais e drenagem urbana em seu artigo 36.  

Art. 36.  A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de 
águas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais 
de impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou de 
retenção de água de chuva, bem como poderá considerar: 

I - o nível de renda da população da área atendida; 

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas. 

Além disso, de acordo com o Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de 

outubro de 1966), os tributos em formas de taxas são gerados para o exercício regular do 

poder de polícia ou devido à utilização, efetiva ou potencial, de um serviço público 

específico e divisível.  

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de 
serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua 
disposição. 

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos 
que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das 
empresas. (Vide Ato Complementar nº 34, de 1967) 

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à 
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do 
Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos. (Redação dada pelo Ato Complementar nº 31, de 1966) 

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando 
desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com 
observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como 
discricionária, sem abuso ou desvio de poder. 

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se: 

I - utilizados pelo contribuinte: 

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título; 
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b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua 
disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento; 

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de 
intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas; 

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada 
um dos seus usuários. 

Art. 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se 
compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, as 
Constituições dos Estados, as Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios 
e a legislação com elas compatível, competem a cada uma dessas pessoas de 
direito público. 

Ainda, salientam-se as diferenças entre taxa e tarifa no âmbito financeiro e 

tributário. De acordo com o artigo 145 da Constituição Federal, a administração pública 

municipal pode instituir tributos na forma de taxas, “em razão do exercício do poder de 

polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 

divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição” (BRASIL, 1988). Em 

relação à política tarifária, esta é disposta devido à prestação de serviços públicos sob 

regime de concessão ou permissão, conforme artigo 175 da Constituição Federal 

(BRASIL, 1998). 

Baptista et al. (2015) ainda apresentam que, além de incitar a redução dos 

impactos urbanísticos sobre os recursos hídricos, a adoção de cobrança dos serviços 

contribui para investimentos em infraestrutura de drenagem urbana e custos de operação 

e manutenção destas.  

O município de Santo André – estado de São Paulo – e o município de Porto 

Alegre – estado de Rio Grande do Sul – são exemplos de municípios que instituíram a 

taxa de drenagem urbana (CUCIO, 2009). Em Santo André, a taxa de drenagem urbana 

foi instituída pela Lei nº 7.606 de 23 de dezembro de 1997, com o objetivo de financiar os 

custos de manutenção do sistema de drenagem urbana. O cálculo da cobrança de taxa 

de drenagem urbana em Santo André é realizado com base na área impermeabilizada do 

lote, conforme o volume do escoamento superficial de cada lote no sistema de drenagem; 

o qual é estimado pelo índice pluviométrico médio histórico (CUCIO, 2009). Já em Porto 

Alegre, a taxa de drenagem urbana é regulamentada deste o ano de 2000, a qual realiza 

mailto:ferma@fermaengenharia.com.br


 

Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati 
Produto 04 – Relatório de Prognóstico 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 /  

 

78 

a cobrança da manutenção de vazão de pré-urbanização pelos lotes. Em 

empreendimentos, a cobrança dos serviços de manejo de águas pluviais em Porto Alegre 

é de acordo com a área impermeável (CUCIO, 2009). Em ambos os casos, o valor 

arrecadado é utilizado para a operação e manutenção do sistema de drenagem.  

Neste contexto, a cobrança dos serviços de drenagem e manejo das águas 

pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas, são 

sustentadas pelo embasamento político e legal, e pode ser aplicada pela administração 

pública se vista a necessidade. A metodologia de cálculo da taxa de drenagem urbana é 

apresentada no item 6.6. 
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6. PLANO DE AÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DRENAGEM 

O Plano de Ação do Programa Municipal de Drenagem é uma das ferramentas 

disponíveis para o seu planejamento e acompanhamento, de forma a atingir as ações 

propostas pelo Programa. Assim, o Plano de Ação do Programa Municipal de Drenagem 

conta com: proposta para a gestão da implantação do Plano Diretor de Drenagem 

Urbana, definição das fontes de recursos internas e externas, etapas de implementação 

das medidas de controle, cronograma físico-financeiro, avaliação dos benefícios 

esperados e indicadores para monitoramento. Cada um dos itens é detalhado a seguir. 

6.1. Proposta para a Gestão da Implantação do Plano Diretor de Drenagem 
Urbana  

Dentre as medidas não estruturais que compõem o manejo de águas pluviais e 

drenagem urbana está o gerenciamento municipal. Em conjunto com as regulamentações 

propostas, o gerenciamento municipal é responsável pela drenagem urbana do município 

e controle de impactos (TUCCI, 2012). Salienta-se que controle de impactos são medidas 

legais que controle os impactos existentes e futuros devido à drenagem de águas pluviais 

(TUCCI, 2012). Realizar a gestão da implantação do Plano Diretor de Drenagem Urbana 

de Irati significa introduzir os procedimentos que serão adotados para a implementação 

do Plano, incluindo as regulamentações propostas e demais medidas estruturais e não 

estruturais. Como propostas para a gestão da implantação do Plano Diretor de Drenagem 

Urbana são definidas as entidades envolvidas nas ações previstas, além de 

procedimentos para fiscalização das obras, para aprovação de projetos (de acordo com a 

nova regulamentação proposta), para operação e manutenção da rede de drenagem e 

áreas de risco, além da fiscalização do conjunto das atividades. 
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6.1.1. Entidades Envolvidas nas Ações Previstas 

Como entidades envolvidas nas ações previstas do Plano Diretor de Drenagem 

Urbana de Irati, estão presentes a Prefeitura Municipal de Irati e a Defesa Civil. Estas são 

apresentadas a seguir. 

Prefeitura Municipal de Irati 

A Prefeitura Municipal de Irati é uma das entidades envolvidas no desenvolvimento 

do Plano Diretor de Drenagem Urbana do município. Dentre as secretarias que compõem 

a estrutura organizacional da prefeitura, a Secretaria de Arquitetura, Engenharia e 

Urbanismo e a Secretaria de Ecologia e Meio Ambiente estão mais relacionadas ao 

manejo de águas pluviais e drenagem urbana do município; devido às competências 

relacionadas à infraestrutura e proteção ambiental. A Secretaria de Arquitetura, 

Engenharia e Urbanismo é composta pelo Departamento de Arquitetura, Engenharia e 

Urbanismo, Departamento de Controle, Licenciamento e Fiscalização e Departamento de 

Topografia, enquanto a Secretaria de Ecologia e Meio Ambiente é formada pelo 

Departamento de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos, Departamento de Estudos 

Ecológicos de Prevenção e Educação Ambiental e Departamento de Meio Ambiente e 

Controle da Poluição (Figura 26).  

 

Figura 26 - Departamentos da Secretaria de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo e da 
Secretaria de Ecologia e Meio Ambiente. 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 

Em relação às competências da Secretaria de Arquitetura, Engenharia e 

Urbanismo de Irati é definido no artigo 17 da Lei nº 2.829 de 22 de janeiro de 2009 que:  

Art. 17 - Compete à Secretaria Municipal estudar, elaborar e coordenar projetos 
técnicos de arquitetura, engenharia e urbanismo; elaborar dos projetos, detalhar 
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projetos técnicos complementares de acordo com a demanda das secretarias, 
planos e demais programas e ações; desenvolver planos e projetos de curto, médio 
e longo prazos de acordo com a demanda das secretarias; fiscalizar loteamentos; 
acompanhar, fiscalizar e medir serviços próprios e de terceiros; dar suporte técnico 
para secretarias; acompanhar, fiscalizar a execução do plano diretor e outros, 
revisar planos, propor obras e intervenções de interesse e demanda da 
comunidade; proceder ações para o cumprimento da legislação municipal, 
aperfeiçoar os institutos municipais visando o desenvolvimento econômico, social e 
ambiental do município. 

Já as competências da Secretaria de Ecologia e Meio Ambiente foram alteradas 

pela Lei nº 3.773 de 19 de dezembro de 2013 onde diz, em seu artigo 21, que: 

Art. 21 - À Secretaria de Ecologia e Meio Ambiente compete a implementação das 
políticas públicas municipais no âmbito das questões ligadas à ecologia em geral e 
ao meio ambiente urbano e rural em sintonia de meios e propósitos com as esferas 
estaduais e federais competentes, realizar coleta, transporte e resíduos sólidos 
urbanos; realizar manutenção do aterro sanitário; bem como pesquisar, 
implementar, fiscalizar e monitorar, nesse caso de forma complementar, todas as 
formas e agentes passivos e ativos de poluição ecológico-ambiental e desperdício 
de recursos, desenvolver projetos de educação ambiental; programas de economia 
de água, energia e recursos naturais não renováveis; estimular a utilização de 
fontes alternativas de energia renováveis e de baixo impacto ambiental e colaborar 
com órgãos do Governo Estadual e Federal buscando a preservação do meio 
ambiente, dentre outras competências afins que lhe forem garantidas na forma 
desta lei. 

Além disso, foi criado em 2006 o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Irati: 

órgão colegiado, consultivo de assessoramento ao Poder Executivo Municipal e 

deliberativo no âmbito de sua competência, sobre as questões ambientais propostas 

nesta e demais leis correlatas ao município (IRATI, 2006). Dentre suas competências 

(artigo 2º da Lei nº 2.436 de 12 de julho de 2006), o Conselho Municipal de Meio 

Ambiente (CMMA) pode: 

Art. 2º (...) 

I – formular as diretrizes para a política municipal de meio ambiente, inclusive para 
atividades prioritárias de ação do município em relação à proteção e conservação 
do meio ambiente, levando em conta a necessidade de harmonia dos interesses 
sociais, econômicos e ambientais; 

II – propor normas legais, procedimentos e ações, visando à defesa, conservação, 
recuperação e melhoria da qualidade ambiental do município, observada a 
legislação federal, estadual e municipal pertinente; 
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III – opinar sobre aspectos ambientais de políticas estaduais ou federais que 
tenham impacto sobre o município, considerando, neste caso, a necessária 
manutenção da harmonia, do equilíbrio e da sustentabilidade dos fatores sociais, 
econômicos e ecológicos que envolvem a vida do município; 

IV – exercer a ação fiscalizadora de observância às normas contidas na lei 
orgânica municipal e na legislação a que se refere o item anterior; 

V – obter e repassar informações e subsídios técnicos relativos ao 
desenvolvimento ambiental aos órgãos públicos, entidades públicas e privadas e à 
comunidade em geral; 

VI – atuar no sentido da conscientização pública para o desenvolvimento ambiental 
promovendo a educação ambiental formal e informação, com ênfase nos 
problemas do município; 

VII – subsidiar o Ministério Público no exercício de suas competências para a 
proteção do meio ambiente prevista na Constituição Federal de 1988; 

VIII – solicitar aos órgãos competentes o suporte técnico complementar as ações 
executivas do município na área ambiental; 

IX – propor a celebração de convênios, contratos e acordo com entidades públicas 
e privadas de pesquisa e de atividades ligadas ao desenvolvimento ambiental; 

X – apresentar anualmente proposta orçamentária ao Executivo Municipal, inerente 
ao seu funcionamento; 

XI – identificar e informar à comunidade e aos órgãos públicos competentes, 
federal, estadual e municipal, sobre a existência de áreas degradadas ou 
ameaçadas de degradação; 

XII – opinar sobre a realização de estudo alternativo sobre as possíveis 
consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando das 
entidades envolvidas as informações necessárias ao exame da matéria, visando a 
compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção ambiental; 

XIII – acompanhar o controle permanente das atividades degradadoras e 
poluidoras, de modo a compatibilizá-las com as normas e padrões ambientais 
vigentes, denunciando qualquer alteração que promova impacto ambiental ou 
desequilíbrio ecológico; 

XIV – receber denúncias feitas pela população, diligenciando no sentido de sua 
apuração junto aos órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis e 
sugerindo ao Prefeito Municipal as providências cabíveis; 

XV – acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e 
cadastrar os recursos naturais existentes no município para o controle das ações 
capazes de afetar ou destruir o meio ambiente; 
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XVI – opinar nos estudos sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, 
posturas municipais, visando a adequação das exigências do meio ambiente, ao 
desenvolvimento do município; 

XVII – decidir sobre a concessão de licenças ambientais de sua competência e a 
aplicação de penalidades, respeitadas as disposições do Código de Posturas e da 
Lei Orgânica do município; 

XVIII – orientar o poder Executivo Municipal sobre o exercício do poder de polícia 
administrativa no que concerne à fiscalização e aos casos de infração à legislação 
ambiental; 

XIX – deliberar sobre a realização de Audiências Públicas, quando for o caso, 
visando à participação da comunidade nos processos de instalação de atividades 
potencialmente poluidoras; 

XX – propor ao Executivo Municipal a instituição de unidade de conservação 
visando à proteção de sítios de beleza excepcional, mananciais, patrimônio 
histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, espeleológico e áreas 
representativas de ecossistemas destinados à realização de pesquisas básicas e 
aplicadas de ecologia; 

XXI – responder a consulta sobre a matéria de sua competência; 

XXII – decidir, juntamente com o órgão executivo de meio ambiente, sobre a 
aplicação de recursos proveniente do Fundo Municipal de meio ambiente, em 
especial do ICMS ecológico; e 

XXIII – administrar conflitos, propor acordos e construir uma proposta de gestão 
que esteja em acordo com os interesses econômicos, sociais e ambientais locais. 

Dentro de suas competências, os três órgãos citados da Prefeitura Municipal de 

Irati estarão presentes durante a implementação do Plano Diretor de Drenagem Urbana 

do município para o planejamento e gestão do Plano, além de ações de monitoramento, 

operação e fiscalização. 

Defesa Civil de Irati 

A Lei Federal nº 12.608 de 10 de abril de 2012 institui a Política Nacional de 

Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e institui o Sistema Nacional de Proteção e Defesa 

Civil (SINPDEC), entre outras atribuições. Nesta Lei são descritas competências dos 

entes federados (União, Estado e Município) dentro do PNPDEC. Conforme descreve o 

artigo 8º da referida Lei: 
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Art. 8º - Compete aos Municípios: 

 I - executar a PNPDEC em âmbito local; 

 II - coordenar as ações do SINPDEC no âmbito local, em articulação com a União 
e os Estados; 

 III - incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal; 

 IV - identificar e mapear as áreas de risco de desastres; 

 V - promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas 
ocupações nessas áreas; 

 VI - declarar situação de emergência e estado de calamidade pública; 

 VII - vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a 
intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das 
edificações vulneráveis; 

 VIII - organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em 
situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança; 

 IX - manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos 
extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações 
emergenciais em circunstâncias de desastres; 

 X - mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de 
desastre; 

 XI - realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de Contingência 
de Proteção e Defesa Civil; 

 XII - promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de 
desastre; 

 XIII - proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres; 

 XIV - manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as 
atividades de proteção civil no Município; 

 XV - estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, 
clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e 
comunitárias nas ações do SINPDEC e promover o treinamento de associações de 
voluntários para atuação conjunta com as comunidades apoiadas; e 

 XVI - prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres. 

 Art. 9º - Compete à União, aos Estados e aos Municípios: 
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 I - desenvolver cultura nacional de prevenção de desastres, destinada ao 
desenvolvimento da consciência nacional acerca dos riscos de desastre no País; 

 II - estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar ou minimizar a 
ocorrência de desastres; 

 III - estimular a reorganização do setor produtivo e a reestruturação econômica das 
áreas atingidas por desastres; 

 IV - estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastres em escolas e 
hospitais situados em áreas de risco; 

 V - oferecer capacitação de recursos humanos para as ações de proteção e 
defesa civil; e 

 VI - fornecer dados e informações para o sistema nacional de informações e 
monitoramento de desastres. 

Em Irati, dentre as ações realizadas pela Defesa Civil, o município possui o Plano 

de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLANCON) onde são estabelecidos 

procedimentos pelos órgãos envolvidos diretamente ou indiretamente na resposta à 

emergências e desastres, como: deslizamentos, alagamentos, inundações, granizo, 

vendavais e tempestades. O PLANCON é composto por quatro áreas: caracterização do 

cenário, cadastro de abrigos, cadastro de recursos e ativação do Plano (Figura 27). 

 

Figura 27 - Áreas do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil. 
Fonte: DEFESA CIVIL, 2019. 

O documento foi elaborado por integrantes do Sistema Municipal de Defesa Civil de 

Irati – o qual é composto por representantes do Corpo de Bombeiros de Irati e do Paraná, 

da Prefeitura Municipal de Irati, da Secretaria de Administração, da Secretaria de Serviços 

Urbanos, e da Secretaria Municipal de Educação (DEFESA CIVIL, 2019). 
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6.1.2. Procedimentos de Fiscalização 

Para a consolidação das ações e medidas de implantação do Plano Diretor de 

Drenagem Urbana de Irati, são estabelecidos procedimentos para fiscalização das obras, 

para aprovação de projetos (de acordo com a nova regulamentação proposta), para 

operação e manutenção da rede de drenagem e áreas de risco. Assim, a Figura 28 

apresenta uma visão geral dos procedimentos de obras públicas e privadas que 

necessitam de fiscalização para a implantação do Plano Diretor de Drenagem Urbana no 

município de Irati. 

 

Figura 28 - Procedimentos para fiscalização dos serviços de manejo de águas pluviais. 
Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 

As fiscalizações de obras públicas e privadas devem ocorrer, principalmente, para 

o controle de vazão de pré-desenvolvimento, a manutenção e a operação dos sistemas 

de micro e macrodrenagem no município. No item 5.3 foram apresentados procedimentos 

de controle de vazão de pré-desenvolvimento para loteamentos novos e já consolidados. 

Nestes procedimentos, haverá a necessidade de fiscalização dos sistemas de drenagem 

adotados para o escoamento superficial e retenção de vazão excedida à vazão de pré-

desenvolvimento, além de garantir as normas estabelecidas pela Lei de Edificações (Lei 

Municipal nº 4.235/2016). Tal fiscalização é necessária tanto para edificações públicas 

quanto para obras privadas (empreendimentos comerciais e habitações). 
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 Em relação à operação e manutenção de rede, sugere-se que para a realização de 

fiscalização da rede de drenagem do município de Irati seja desenvolvido um canal de 

comunicação entre a população e prefeitura. Desta forma, quando identificado algum 

defeito na extensão de rede de drenagem municipal, a população de Irati pode entrar em 

contato com a Prefeitura Municipal informando a localização do defeito. Com o auxílio da 

população no processo de fiscalização das redes de drenagem do município, o setor 

responsável pela operação e manutenção das redes minimiza esforços para vistorias 

sendo realizadas as visitas para manutenção quando necessárias.  

Além disso, a fiscalização nas redes de drenagem visa garantir que ligações 

clandestinas de esgotamento sanitário sejam conectadas à rede de drenagem de águas 

pluviais. Para isto, também por meio do canal de comunicação entre população e setor 

responsável de drenagem urbana, a população poderá realizar denúncias de locais que 

apresentam mau cheiro e que, possivelmente, seja devido á ligações clandestinas de 

esgoto doméstico na rede de drenagem urbana. Assim, a Prefeitura Municipal de Irati 

poderá entrar em contato com o titular dos serviços de esgotamento sanitário do 

município para a realização das devidas providências. 

 O monitoramento e fiscalização das áreas e risco à inundação no município 

também deve ser realizado. É necessária atenção às cotas de inundação dos rios na 

região urbana do município, assim como a realização do seu monitoramento para o 

estabelecimento das manchas de inundação no território urbano. Com a realização deste 

monitoramento, o setor responsável pelo manejo de águas pluviais e drenagem urbana 

em Irati poderá fiscalizar as manchas de inundação, alertando a população e evitando a 

ocupação destas áreas de risco.  

6.1.3. Proposta de Gestão dos Serviços 

Em conjunto com as atividades de fiscalização, é necessária uma equipe 

responsável para o desenvolvimento de atividades na área de drenagem urbana 

envolvendo implantação e conservação dos sistemas de micro e macrodrenagem. Como 

órgão responsável pela gestão e fiscalização de águas pluviais, sugere-se que a 

Prefeitura Municipal de Irati estabeleça um departamento exclusivo para tais atividades 
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(Figura 29). A criação do Departamento de Águas Pluviais – de responsabilidade da 

Secretaria de Arquitetura, Engenharia e Urbanismos e a Secretaria de Meio Ambiente e 

Ecologia – cria um setor na Prefeitura Municipal de Irati responsável por todas as 

atividades envolvendo o manejo de águas pluviais e drenagem urbana, inclusive a 

fiscalização de obras, novos projetos, operação e manutenção de redes de drenagem. 

 

Figura 29 – Sugestão de órgão responsável pela gestão e fiscalização de águas pluviais. 
Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 

Porto Alegre/RS é um dos poucos municípios com um órgão responsável pela 

implantação, conservação e desenvolvimento de tecnologias de drenagem urbana. O 

Departamento de Esgotos Pluviais foi criado oficialmente pela administração pública de 

Porto Alegre em 1973 para construir e conservar as redes de drenagem do município 

(PORTO ALEGRE, 2019). Com a missão de promover a manutenção e ampliação dos 

sistemas de drenagem no município de Porto Alegre, o Departamento de Esgotos Pluviais 

realiza serviços como manutenção corretiva, recuperação intensiva de bocas-de-lobo, 

limpeza de galerias, dragagem, entre outros. Além disso, o departamento também é 

responsável pela fiscalização de obras de travessias, extensões de redes, educação 
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ambiental, entre outras atividades. Neste contexto, estabelecer um órgão responsável 

para a gestão e fiscalização dos sistemas de microdrenagem e macrodrenagem do 

município, auxilia a administração pública de Irati no desenvolvimento destas atividades. 

6.2.  Etapas de Implantação das Medidas de Controle  

A seguir, são apresentadas as etapas de implantação das medidas de controle 

apresentadas no Produto 3 – Análise da Drenagem Urbana, com a definição da sequência 

de ações no tempo e espaço relacionadas com o plano de cada sub-bacia, por meio dos 

programas, projetos e ações.  

Os programas, projetos e ações deste Plano Diretor de Drenagem Urbana foram 

elaborados com base nos estudos de cenário apresentado no Capítulo 3 deste 

documento. Estes têm como objetivo planejar a gestão pública dos serviços de manejo de 

águas pluviais e drenagem urbana. 

O Plano Diretor de Drenagem de Irati se operacionaliza por meio dos programas, 

projetos, ações e iniciativas, nos quais são apresentadas a estimativa de valores, 

cronograma das aplicações e fontes de recursos. Esta é a parte do Produto 4 que utiliza o 

prognóstico para elencar as modificações, ampliações e melhorias necessárias a 

drenagem urbana. 

Para que as propostas tenham a devida eficiência, eficácia e efetividade foram 

realizadas uma análise integrada do diagnóstico e do prognóstico. Além disso, foram 

considerados:  

 Os recursos municipais, estaduais e nacionais disponíveis;  

 A estrutura atual do setor no município e a integração com outras áreas e 

setores da prefeitura;  

 A legislação, e por fim, porém não menos importante; 

 Os interesses, prioridades e necessidades identificadas pelos próprios 

munícipes por meio da realização de audiências.  

Nesse sentido, o planejamento estratégico do Plano Diretor de Drenagem 

contempla programas, projetos e ações cujo objetivo é aprimorar a prestação dos serviços 
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de drenagem urbana do município. São estabelecidas responsabilidades, metas e prazos 

de execução em horizontes temporais distintos definidos como:  

 Imediato: até 2 anos; 

 Curto prazo: 2 a 5 anos; 

 Médio prazo: entre 5 e 15 anos; 

 Longo prazo: entre 15 e 30 anos. 

Os programas respondem às metas de planejamento. São definidos de maneira a 

atingir o quanto se quer e como se faz, ou seja, devem permitir que se infiram parâmetros 

de medição para alcançar os objetivos.  

As possibilidades de intervenção são classificadas da seguinte forma: 

 Programa: é composto por um conjunto de projetos, ações e iniciativas; 

 Projeto: é um conjunto de operações que resultam na expansão ou 

aperfeiçoamento da ação governamental, e são limitadas no tempo; 

 Ação: são atividades de execução permanente, ou seja, operações 

contínuas para a manutenção da ação governamental; e 

 Iniciativa: são ações institucionais e normativas que independem do erário 

público e podem ter caráter permanente ou temporário de acordo com seu 

objetivo. 

Nas atividades dos programas são definidos os prazos e os valores estimados para 

os investimentos, tendo como objetivos finais a universalização e a prestação dos 

serviços com qualidade respeitando os objetivos e diretrizes estabelecidos na Lei Federal 

nº 11.445/2007 (LNSB). 

Devido à inexistência de projetos executivos para as obras a serem realizadas, 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 do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa 

de Custos e Índices da Construção Civil) também foram consultados para compor uma 

estimativa que, embora não traga precisões, demonstra a magnitude dos investimentos a 
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serem realizados pelo município. Todos os valores de referência, anteriores a 2019, foram 

corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE. 

Atividades que se configuram como iniciativas ou ações que demandam serviços 

públicos já contemplados pelo PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 

Orçamentária Anual (LOA), ou que sejam executadas pela equipe técnica municipal, não 

apresentam custos referentes a investimento, mas sim relativos ao custeio. Nesse 

sentido, salienta-se que:  

 Classificam-se como despesas de custeio, as dotações para manutenção de 

serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender obras de 

conservação e adaptação de bens móveis; e 

 Classificam-se como investimentos, as dotações para o planejamento e a 

execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis 

necessários à realização destas últimas, bem como para os programas 

especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material 

permanente. 

Assim, as despesas decorrentes de custeio são necessárias à prestação de 

serviços e à manutenção da ação da administração e as decorrentes de investimentos 

representam os valores gastos com a aquisição de bens como máquinas, equipamentos e 

construção de obras primárias. 

Na sequência são apresentados os Programas de Ações Imediatas e Programas 

de Ações de Curto, Médio e Longo Prazo. Estes foram criados de acordo com os 

objetivos e metas apresentados e também foram consideradas as informações 

econômicas, ambientais e sociais levantadas no diagnóstico.  

6.3. Programas, Projetos e Ações das Medidas Estruturais 

Com base nas carências identificadas e no cenário normativo, projetado para o 

horizonte de planejamento de 30 anos (período de 2019 a 2048), foram propostos 

programas, projetos e ações as medidas estruturais. O fluxograma da Figura 30 

apresenta os programas, projetos e ações das medidas estruturais, à imediato, curto, 
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médio e longo prazo. Os programas foram propostos conforme cenário normativo 

estabelecido para o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati. 

 

Figura 30 - Programas, projetos e ações das medidas estruturais. 
Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 

Como demonstra a figura anterior, para medidas estruturais, o programa de ação 

imediata inclui a limpeza e desassoreamento de rios e córregos. Por sua vez, os 

programas de ações de curto, médio e longo prazo incluem a canalização do Arroio dos 

Pereiras, a implantação das bacias de detenção/retenção e a realocação e monitoramento 

de interferências. Além destes programas, foi designada para programa especial a 

realização de dragagem nos rios do município. Para cada programa, são apresentadas 

tabelas-resumo com suas atividades programadas, assim como sua classificação e o 

período de realização de cada atividade. Em seguida, as informações de cada atividade 

são detalhadas, incluindo informações sobre custo e responsáveis. 

6.3.1. Programa de Ações Imediatas 

Como programa de ações imediatas no Plano Diretor de Drenagem Urbana do 

município de Irati foi estabelecido o Programa de Limpeza e Desassoreamento de Rios e 

Córregos. 
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PROGRAMA DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE 
RIOS E CÓRREGOS 

O Programa de Limpeza E Desassoreamento de Rios e Córregos tem por objetivo 

principal manter os corpos d’água do município de Irati livres de entulhos, galhos e outros 

materiais que possam interferir no escoamento das águas. Além disso, o programa 

envolve as ações relacionadas com os serviços de poda e capina e os serviços de 

limpeza do sistema de drenagem pluvial. A Tabela 16 apresenta a ficha do Programa de 

Limpeza e Desassoreamento de Rios e Córregos que traz ações a serem realizadas no 

munícipio.  

Tabela 16 - Ficha do Programa de Limpeza e Desassoreamento de Rios e Córregos. 

PROGRAMA DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIOS E CÓRREGOS 

OBJETIVOS 

1. Implantar o sistema de limpeza. 
2. Estabelecer critérios e parâmetros para a limpeza dos rios e córregos. 
3. Instituir na legislação específica para a drenagem, a limpeza e 

desassoreamento de rios e córregos. 
4. Estabelecer equipe de limpeza. 

JUSTIFICATIVA 
O município não realiza a limpeza periódica dos rios e córregos. Desta forma a 
limpeza se dará nas áreas mais críticas, no prazo imediato. Durante o horizonte de 
planejamento será implantada a limpeza periódica.  

Atividades Prazo Classificação 

1. 
Estabelecer critérios e parâmetros para a limpeza dos rios e 
córregos e incluir na legislação de drenagem. Imediato Iniciativa 

2. Estabelecer a equipe de limpeza. Imediato Iniciativa/Ação 

3. 
Realizar a limpeza sob demanda nos pontos que necessitarem 
de intervenção. 

Imediato Iniciativa 

4. 
Estabelecer cronograma para a limpeza e desassoreamento de 
rios e córregos de forma periódica. 

Imediato Ação 

Apesar da existência de serviços de limpeza urbana em Irati, existem algumas 

deficiências nos procedimentos realizados pela existência de materiais que obstruem o 

curso de córregos e rios do município. Sendo assim, são sugeridas, neste programa, 

atividades que possam auxiliar na eficiência da prestação de serviços de limpeza urbana 

por parte da administração pública. Além disso, é oficializada na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) a responsabilidade de toda a sociedade a respeito da gestão 
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de resíduos sólidos urbanos (BRASIL, 2010). Neste sentido, o Programa de Educação 

Ambiental também abordará formas de garantir que a sociedade auxilie na redução de 

resíduos que venham a obstruir o curso de córregos e rios. 

A princípio, a limpeza e desassoreamento de rios e córregos se dará sob demanda 

nos pontos que necessitarem de intervenção. Em seguida, sugere-se que seja 

estabelecida a limpeza e desassoreamento de rios e córregos de forma periódica. Abaixo 

são apresentados aspectos relacionados a recursos humanos e financeiros, materiais e 

tecnologias necessárias para a realização das atividades. 

Atividade 1: Estabelecer critérios e parâmetros para a limpeza dos rios e córregos e 
incluir na legislação de drenagem. 

 Classificação: Iniciativa; 

 Prazo: Imediato; 

 Custos: Inclusos nas despesas relativos ao custeio; 

 Descrição da Atividade: 

Para o estabelecimento de critérios e parâmetros, para a limpeza e 

desassoreamento de rios e córregos, será necessária a adequação e regulamentação da 

legislação municipal. Esta deverá incluir a definição da obrigatoriedade e estabelecimento 

das regras para a limpeza dos locais públicos e privados, contendo: 

 Obrigatoriedade da limpeza periódica das margens de rios e córregos;  

 Limpeza dos canais naturais e projetados pela Prefeitura; e 

 Obrigatoriedade por parte dos proprietários de realizarem a limpeza e a 
conservação dos lotes baldios da área urbana. 

Para o cumprimento desta atividade, esta constará no projeto de minuta de Lei 

abordado no Programa de Regulamentação.  

Atividade 2: Estabelecer a equipe de limpeza. 

 Classificação: Iniciativa/Ação; 

 Prazo: Imediato; 

 Custos: Inclusos nas despesas relativos ao custeio 

 Descrição da Atividade: 
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A equipe de limpeza e desassoreamento de rios e córregos em Irati deverá ser 

estabelecida no prazo imediato. A equipe poderá ser a mesma utilizada em outros 

serviços de limpeza urbana municipal. Além disso, durante o curto prazo de planejamento 

deverá ser instituída equipe exclusiva para a limpeza e desassoreamento de rios e 

córregos, bem como das galerias de microdrenagem. Tal equipe será responsável pela 

limpeza imediata dos locais que necessitam de intervenção, além da realização da 

limpeza periódica nos rios e córregos do município conforme ações descritas em seguida. 

Atividade 3: Realizar a limpeza sob demanda nos pontos que necessitarem de 
intervenção. 

 Classificação: Iniciativa; 

 Prazo: Imediato; 

 Custos: Inclusos nas despesas relativos ao custeio; 

 Descrição da Atividade: 

Após o estabelecimento da equipe responsável pela limpeza e desassoreamento 

de rios e córregos de Irati, será realizada a limpeza sob demanda nos pontos que 

necessitarem de intervenção. Assim, a equipe responsável pela limpeza deverá identificar 

os pontos críticos do município onde existam entulhos, galhos e outros materiais que 

possam interferir no escoamento das águas e possibilitam a ocorrência de enchentes. A 

identificação destes pontos também pode ser realizada conforme contato da população 

por meio do canal de comunicação (abordado no item 6.1.2). Após a identificação dos 

pontos críticos deverá ser realizada a limpeza destes locais de forma imediata. 

Atividade 4: Estabelecer cronograma para a limpeza e desassoreamento de rios e 
córregos de forma periódica. 

 Classificação: Ação; 

 Prazo: Imediato; 

 Custos: Sem custos; 

 Descrição da Atividade: 

Após o estabelecimento da equipe responsável pela limpeza e desassoreamento 

de rios e córregos, e a limpeza dos pontos críticos do município, sugere-se estabelecer 

um cronograma para a limpeza e desassoreamento de rios e córregos do município de 
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forma periódica. Deverá ser estabelecido no cronograma locais de limpeza, responsáveis, 

periodicidade da limpeza, equipamentos utilizados, entre outras informações necessárias. 

Desta forma, a Prefeitura cumprirá com a responsabilidade da limpeza e 

desassoreamento de rios e córregos para a retirada de materiais que obstruam o 

escoamento das águas; ação que não elimina a responsabilidade da sociedade na 

redução de resíduos depositados em locais indevidos que venham a interromper o 

escoamento dos corpos d’água de Irati (situação abordada no Programa de Educação 

Ambiental). 
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6.3.2. Programas de Curto, Médio e Longo Prazo 

Como programa de ações de curto, médio e longo prazo no Plano Diretor de 

Drenagem Urbana do município de Irati, foram estabelecidos os seguintes programas: 

Programa de Canalização do Arroio dos Pereiras, Programa de Implantação de Bacias de 

Detenção/Retenção e Programa de Realocação e Monitoramento de Interferências 

(Figura 31). Além disso, especificam-se como programa especial neste Plano Diretor de 

Drenagem Urbana atividades que serão realizadas apenas em casos de extrema 

necessidade. Sendo assim, este programa não contará com prazo para realização e 

custos no cronograma físico-financeiro do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati. 

 

Figura 31 - Programas, projetos e ações das medidas estruturais de curto, médio e longo 
prazo. 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 
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PROGRAMA DE CANALIZAÇÃO DO ARROIO DOS 
PEREIRAS 

O Programa de Canalização do Arroio dos Pereiras tem o objetivo principal de 

complementar a obra realizada pela Prefeitura de Irati no arroio em destaque. O 

anteprojeto já foi apresentado no Produto 3 - Análise da Drenagem Urbana.  A Tabela 17 

apresenta a ficha do Programa de Canalização do Arroio dos Pereiras. 

Tabela 17 - Ficha do Programa de Canalização do Arroio dos Pereiras. 

PROGRAMA DE CANALIZAÇÃO DO ARROIO DOS PEREIRAS 

OBJETIVOS 
1. Complementar o projeto do canal hídrico. 
2. Melhorar o escoamento do Arroio dos Pereiras. 
3. Evitar inundações e enchentes na jusante do Arroio dos Pereiras. 

JUSTIFICATIVA 

O Arroio dos Pereiras recebe a contribuição da vazão da área central do 
município que em sua grande parte é impermeabilizada aumentando o 
escoamento superficial. Atualmente o arroio não suporta essa vazão causando 
inundações e enchentes na região. 

Atividades Prazo Classificação 

1. Elaboração do anteprojeto. Imediato Projeto 

2. Contratação de empresa para elaboração do Projeto Executivo. Curto/Médio Projeto 

3. Realização das obras de canalização do Arroio dos Pereiras. Curto/Médio Ação 

O detalhamento de cada atividade, no que se refere aos recursos humanos e 

financeiros, materiais e tecnologias necessárias para realização das atividades é 

apresentado a seguir. 

Atividade 1: Elaboração do anteprojeto. 

 Classificação: Projeto; 

 Prazo: Imediato; 

 Custos: Sem custos; 

 Descrição da Atividade: 

A elaboração do anteprojeto não apresenta custos, pois faz parte do Produto 3  

Análise de Drenagem Urbana do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati. O estudo 
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elaborado no Produto 3 demonstrou a necessidade de ampliação do canal existente no 

Arroio dos Pereiras para garantir que o canal suporte a vazão de escoamento das áreas 

impermeabilizadas na área central. Para a realização das melhorias necessárias no canal, 

são incluídas a elevação de ruas e pontes e a retirada de moradores próximos à foz do 

Arroio dos Pereiras no encontro com o Rio das Antas. Mais informações do anteprojeto 

desta obra de canalização são apresentadas no Produto 3 – Análise de Drenagem 

Urbana. 

Atividade 2: Contratação de empresa para elaboração do Projeto Executivo. 

 Classificação: Projeto; 

 Prazo: Curto/Médio; 

 Custos: R$ 60.000,00;  

 Descrição da Atividade: 

Para a realização da obra é necessária a elaboração de projeto executivo. De 

acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 – a qual regulamenta o art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração 

pública, e dá outras providências – é o conjunto dos elementos necessários e suficientes 

à execução completa da obra, conforme as normas pertinentes da  Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT). Para tal, deverá ser contratada empresa especializada em 

projetos de drenagem e obras hidráulicas para a elaboração do Projeto Executivo da 

canalização do Arroio dos Pereiras. 

No desenvolvimento dos projetos deverão ser obedecidos os procedimentos 

dispostos pelas normas da ABNT em suas versões atualizadas. O projeto deverá conter, 

no mínimo: 

 O projeto executivo deverá apresentar, de forma clara e precisa, o memorial 
descritivo (concepção adotada, metodologia, parâmetros de projeto, 
planilhas de cálculos hidráulicos, especificações técnicas, quantitativos e 
orçamento), além de peças gráficas com detalhes construtivos e as 
indicações necessárias à interpretação dos elementos que os comporão 
para posterior execução de obras; 

 O projeto executivo de macrodrenagem será a base para a compatibilização 
dos diversos projetos complementares; e 

mailto:ferma@fermaengenharia.com.br


 

Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati 
Produto 04 – Relatório de Prognóstico 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 /  

 

100 

 As estruturas que utilizarão concreto armado deverão ter seu cálculo e todo 
o detalhamento de forma e ferro anexados, estando os custos relativos a 
estes projetos inseridos no preço para elaboração do projeto de macro 
drenagem. 

Atividade 3: Realização das obras de canalização do Arroio dos Pereiras. 

 Classificação: Projeto; 

 Prazo: Curto/Médio; 

 Custos: R$ 2.700.000,00 

 Descrição da Atividade: 

Após a elaboração do anteprojeto e projeto executivo, deverão ser iniciadas as 

obras de canalização do Arroio dos Pereiras. No Produto 3 – Análise da Drenagem 

Urbana, o anteprojeto para a canalização do arroio apresentou a estimativa de custos 

para a obra de canalização. Devido à inexistência de projeto executivo, que deverá ser 

realizado conforme descrito na atividade anterior, os custos foram estimados para 

demonstrar a magnitude dos investimentos a serem realizados pelo município. Sendo 

assim, a Prefeitura deverá planejar a obtenção de recursos de fontes internas e/ou 

externas (detalhados no item 6.6) para assim, realizar das obras de canalização do Arroio 

dos Pereiras. 
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PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE BACIAS DE 
DETENÇÃO/RETENÇÃO 

O Programa de Implantação de Bacias de Detenção/Retenção tem como objetivo 

principal controlar a vazão dos rios durante eventos de chuva, utilizando áreas disponíveis 

para a implantação de bacias de detenção/retenção.  A seguir, a Tabela 18 apresenta a 

ficha do Programa de Implantação de Bacias de Detenção/Retenção. A área estimada 

necessária para as bacias de detenção em cada sub-bacia foram apresentadas no 

Produto 3 – Análise da Drenagem Urbana do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati. 

Tabela 18 - Ficha do Programa de Implantação de Bacias de Detenção/Retenção. 

PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE BACIAS DE DETENÇÃO/RETENÇÃO 

OBJETIVOS 
1. Controlar a vazão de pico nos eventos de chuva. 
2. Melhorar o escoamento dos rios e córregos. 
3. Evitar inundações e enchentes na jusante dos rios. 

JUSTIFICATIVA 

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.  

Atividades Prazo Classificação 

1. 
Elaboração de pré-dimensionamento das bacias de 
detenção/retenção, com a capacidade estimada de 
armazenamento. 

Imediato Projeto 

2. 
Escolha das áreas para a implantação das bacias de 
detenção/retenção 

Imediato/Curto Projeto 

3. 
Contratação de empresa para elaboração do Projeto 
Executivo das bacias de detenção/retenção. 

Curto/Médio Projeto 

4. 
Realização das obras de construção das bacias de 
detenção/retenção. 

Curto/Médio/Longo Ação 

O detalhamento de cada atividade, no que se referem aos recursos humanos e 

financeiros, materiais e tecnologias necessárias é apresentado a seguir. 

 

mailto:ferma@fermaengenharia.com.br


 

Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati 
Produto 04 – Relatório de Prognóstico 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 /  

 

102 

Atividade 1: Elaboração de pré-dimensionamento das bacias de detenção/retenção, 
com a capacidade estimada de armazenamento. 

 Classificação: Projeto; 

 Prazo: Imediato; 

 Custos: Inclusos nas despesas relativos ao custeio; 

 Descrição da Atividade: 

Esta atividade foi realizada preliminarmente e apresentada no Produto 3 – Análise 

da Drenagem Urbana deste Plano Diretor de Drenagem Urbana.  

Atividade 2: Escolha das áreas para a implantação das bacias de detenção/retenção 

 Classificação: Projeto; 

 Prazo: Curto/Médio; 

 Custos: Inclusos nas despesas relativos ao custeio; 

 Descrição da Atividade: 

A prefeitura deverá escolher as áreas com possibilidade de implantação destes 

reservatórios de detenção em cada sub-bacia da área urbana, como apresentado, com 

preferência das áreas que já pertencem ao município. 

Atividade 3: Contração de empresa para elaboração do Projeto Executivo das 
bacias de detenção/retenção. 

 Classificação: Projeto; 

 Prazo: Curto/Médio; 

 Custos: R$ 95.000,00; 

 Descrição da Atividade: 

Como apresentado anteriormente na atividade 2 do Programa de Canalização do 

Arroio dos Pereiras, é necessário a elaboração de projeto executivo por meio de empresa 

especializada em projetos de drenagem e obras hidráulicas. Para a elaboração do projeto 

executivo das bacias de detenção/retenção necessárias em Irati.  

Atividade 4: Realização das obras de construção das bacias de detenção/retenção. 

 Classificação: Projeto; 
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 Prazo: Curto/Médio/Longo; 

 Custos: R$ 18.063.955,00; 

 Descrição da Atividade: 

Após a elaboração do anteprojeto e projeto executivo, deverão ser iniciadas as 

obras de construção das bacias de detenção/retenção. No Produto 3 – Análise da 

Drenagem Urbana foi apresentada as estimativas de custos para a implantação das 

bacias de detenção/retenção. A Tabela 19 apresenta os custos e prazo de investimento 

da atividade 3 do Programa de Implantação de Bacias de Detenção/Retenção. Salienta-se 

que para o médio e longo prazo são considerados os custos de reconstituição anual por 

m³. 

Tabela 19 - Custos e prazo de investimento da atividade 3 do Programa de Implantação de Bacias 
de Detenção/Retenção. 

Prazo Ano Custo estimado 

Imediato 2019 - 2020 - 

Curto 2021 - 2023 R$ 16.347.155,00 

Médio 2024 - 2033 R$ 686.720,00 

Longo 2034 - 2048 R$ 1.030.080,00 

Total de investimentos: R$ 18.063.955,00 

Sendo assim, a Prefeitura deverá planejar a obtenção de recursos de fontes 

internas e/ou externas (detalhados no item 6.6) para assim, realizar das obras 

necessárias, conforme prazos de investimentos estimados anteriormente. 
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PROGRAMA DE REALOCAÇÃO E MONITORAMENTO 
DE INTERFERÊNCIAS 

O Programa de Realocação e Monitoramento de Interferências tem o objetivo de 

identificar e retirar ou realocar pontes, travessias e tubulações que interfiram no 

escoamento dos rios e córregos, para permitir o escoamento livre dos corpos d’água. A 

Tabela 20 apresenta a ficha do Programa de Realocação e Monitoramento de 

Interferências. 

Tabela 20 - Ficha do Programa de Realocação e Monitoramento de Interferências. 

PROGRAMA DE REALOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE INTERFERÊNCIAS 

OBJETIVO 1. Permitir o escoamento livre de rios e córregos. 

JUSTIFICATIVA 
As tubulações que cruzam os rios e córregos, bem como as pontes e travessias 
devem permitir o escoamento livre para evitar estrangulamento que é 
responsável por inundações a montante desses pontos. 

Atividades Prazo Classificação 

1. Identificação das interferências. Imediato Ação 

2. Contato com os responsáveis pelas interferências. Imediato Ação 

3. Realocação e/ou retirada das interferências. Curto Projeto 

4. Realização de monitoramento. Permanente Ação 

O detalhamento de cada atividade, no que se refere aos recursos humanos e 

financeiros, materiais e tecnologias necessárias para realização das atividades é 

apresentado a seguir. 

Atividade 1: Identificação das Interferências. 

 Classificação: Ação; 

 Prazo: Imediato; 

 Custos: Inclusos nas despesas relativos ao custeio; 

 Descrição da Atividade: 
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Toda e qualquer tipo de interferências que venham a influenciar no escoamento 

natural dos rios e córregos do município deverão ser identificados e mapeados por equipe 

responsável. Deverão ser identificados local e responsáveis por cada interferência. Além 

disso, as interferências poderão ser classificadas conforme o seu grau de influência no 

escoamento dos rios e córregos (por exemplo, interferência baixa, moderada e 

acentuada). Desta forma, após a identificação e classificação das interferências 

existentes, os responsáveis serão contatados para a realocação ou a retirada da 

interferência – conforme as atividades a seguir – priorizando as interferências que 

influenciam no escoamento de rios e córregos de forma acentuada. Em seguida, poderão 

ser tratadas as interferências de forma moderada e baixa. 

Atividade 2: Contato com os responsáveis pelas interferências. 

 Classificação: Ação; 

 Prazo: Imediato; 

 Custos: Sem custos; 

 Descrição da Atividade: 

Após a identificação das interferências, a equipe responsável pela elaboração do 

Programa de Realocação e Monitoramento de Interferências deverá realizar contato com 

os responsáveis (Prefeitura, operador dos sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, operador do sistema de gás, propriedades particulares, entre 

outros), para solicitação da realocação ou retirada. Conforme descrito anteriormente, este 

contato poderá ser iniciado para os responsáveis de interferências que influenciem o 

escoamento de rios e córregos de forma acentuada; seguido pelo contato dos 

responsáveis de interferências de forma moderada e baixa. Esta solicitação para a 

realocação ou retirada das interferências poderá ser realizada por telefone ou por visita no 

local, demonstrando a necessidade de retirada ou realocação da interferência e prazo 

para solucionar o obstáculo indicado. 

Atividade 3: Realocação e/ou retirada das interferências. 

 Classificação: Ação; 

 Prazo: Curto; 

 Custos: Sem custos; 
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 Descrição da Atividade: 

Após a identificação e mapeamento das interferências e a realização do contato 

com os responsáveis por estas, deverão ser realocadas ou retiradas as interferências que 

apresentem influência no escoamento dos rios e córregos do município de Irati. Conforme 

citado na atividade anterior, a equipe responsável pelo desenvolvimento deste programa 

entrará em contato com os responsáveis das interferências identificadas no município, 

demonstrando o impacto causado pela interferência e a medida necessária que deve ser 

tomada para solucionar o problema, conforme será estabelecido no Manual de Drenagem 

deste Plano Diretor de Drenagem Urbana. Assim, fica a cargo dos responsáveis de cada 

interferência solucionar o problema, ao passo em que fica a cargo da administração 

pública cobrar a realocação ou retirada da interferência identificada. 

Atividade 4: Realização de monitoramento. 

 Classificação: Ação; 

 Prazo: Permanente; 

 Custos: Inclusos nas despesas relativos ao custeio; 

 Descrição da Atividade: 

Deverá ser feito o monitoramento constante para que sejam seguidos os 

procedimentos para a instalação de travessias e tubulações que cruzam os rios e 

córregos que serão detalhados no Manual de Drenagem. Assim, sugere-se que a equipe 

responsável pela realização do programa desenvolva uma forma de vistorias periódicas 

nos rios e córregos do município para identificar a existência de novas interferências e/ou 

a não solução de interferências já identificadas anteriormente. Caso sejam identificadas, a 

equipe responsável deverá identificar e classificar a interferência, assim como também 

entrar em contato com os responsáveis para tomar as medidas necessárias. 
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PROGRAMA ESPECIAL DE DRAGAGEM 

O Programa de Dragagem será considerado um programa especial, pois a 

dragagem deverá ser realizada apenas em ultimo caso. Como já apresentado, os custos 

com dragagem são muito altos e, além do impacto para o meio ambiente. Sendo assim, 

não é uma intervenção programada no Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati, onde 

sua realização será apenas em casos de extrema necessidade.  

Tabela 21 - Ficha do Programa Especial de Dragagem. 

PROGRAMA ESPECIAL DE DRAGAGEM 

OBJETIVO 1. Realizar a dragagem de rios na área urbana. 

JUSTIFICATIVA 

Durante o desenvolvimento urbano, o aumento da produção de sedimentos nas 
bacias hidrográficas é significativo, devido às construções, limpeza de terrenos 
para novos loteamentos, construção de ruas, avenidas e rodovias, entre outras 
causas. Os sedimentos que atingem a macrodrenagem reduzem a capacidade 
de escoamento de cheias dos canais da macrodrenagem e as inundações se 
tornam mais frequentes. 

Atividades Prazo Classificação 

1. Apresentação de estudos com a justificativa da dragagem. - Ação 
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6.4. Programas, Projetos e Ações das Medidas Não Estruturais 

Com base nas carências identificadas e no cenário normativo, projetado para o 

horizonte de planejamento de 30 anos (período de 2019 a 2048), foram propostos 

programas, projetos e ações as medidas não estruturais. O fluxograma da Figura 32 

apresenta a relação entre as carências e os programas propostos para esse eixo. 

 

Figura 32 - Programas, projetos e ações das medidas estruturais. 
Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 

6.4.1. Programa de Ações Imediatas 

Como programa de ações imediatas no Plano Diretor de Drenagem Urbana do 

município de Irati para medidas não estruturais foi estabelecido o Programa de 

Regulamentação e o Programa de Cadastro de Microdrenagem. 
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PROGRAMA DE REGULAMENTAÇÃO 

O Programa de Regulamentação tem por objetivo criar mecanismos para 

regulamentar os serviços de drenagem urbana no munícipio. A Tabela 22 apresenta a 

ficha do programa de regulamentação. 

Tabela 22 - Ficha do Programa de Regulamentação. 

PROGRAMA DE REGULAMENTAÇÃO 

OBJETIVO 1. Estabelecer critérios e parâmetros para drenagem urbana no município. 

JUSTIFICATIVA 

Os mecanismos para regulamentação da drenagem urbana são realizados por 
meio de legislação específica e guias de práticas recomendáveis para 
desenvolver práticas sustentáveis; podendo estas possuir incentivo econômico 
(TUCCI, 2012). 

Atividades Prazo Classificação 

1. Instituir legislação específica para drenagem urbana. Imediato Iniciativa/Ação 

O detalhamento de cada atividade, no que se refere aos recursos humanos e 

financeiros, materiais e tecnologias necessárias é apresentado a seguir. 

Atividade 1: Instituir legislação específica para drenagem urbana. 

 Classificação: Iniciativa/Ação; 

 Prazo: Imediato; 

 Custos: Inclusos nas despesas relativos ao custeio; 

 Descrição da Atividade: 

O estabelecimento de legislação específica para drenagem urbana no município 

auxilia no desenvolvimento sustentável do município, garantindo infraestrutura para 

gerações futuras e minimização dos impactos no meio ambiente – causados pelo 

crescimento municipal com a ausência do manejo de águas pluviais e drenagem urbana. 

A legislação municipal deverá incluir a definição de obrigatoriedades tanto para o setor 

público quanto para o privado. Foram propostas no item 5 regulamentações para serem 

estabelecidas no município de Irati; estas são: 
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 Restrição de Ocupação Urbana na Sub-bacia do Nhapindazal; 

 Compatibilização do Zoneamento Urbano; 

 Regularização de Áreas Urbanas Consolidadas e Áreas de Preservação 
Permanente; 

 Instituição de Cobrança dos Serviços; e 

 Controle de Vazão de Pré-urbanização em Loteamentos. 

Dentre estas, a compatibilização do zoneamento urbano e o controle de vazão de 

pré-urbanização em loteamentos serão discutidos em programas exclusivos a seguir. 

Além disso, é de poder da administração pública, por meio dos estudos apresentados 

neste Plano Diretor de Drenagem Urbana, estabelecer legislação específica para a 

drenagem urbana do município de forma a garantir o desenvolvimento sustentável 

municipal. Para o cumprimento desta atividade, deverá ser elaborado projeto de minuta 

de Lei e encaminhada a Câmara Municipal de Vereadores para votação e aprovação. É 

apresentado no APÊNDICE I um modelo de minuta de Lei para a regulamentação dos 

serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais para o município de Irati. 
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PROGRAMA DE CADASTRO DE MICRODRENAGEM 

O Programa de cadastro de microdrenagem tem por objetivo estabelecer 

procedimentos para manter atualizado o cadastro das estruturas de microdrenagem do 

município. A  Tabela 23 apresenta a ficha do programa de regulamentação, e o 

detalhamento da atividade é apresentado na sequência. 

Tabela 23 - Ficha do Programa de Cadastro de Microdrenagem 

PROGRAMA DE CADASTRO DE MICRODRENAGEM 

OBJETIVO 
1. Manter 100% do arruamento e sistemas de drenagem do município 

cadastrado e atualizado 

JUSTIFICATIVA 
O cadastro do sistema visa manter atualizadas as informações da rede de 
microdrenagem, para que, em caso de novas obras e projetos, auxiliar na 
execução dos mesmos. 

Atividades Prazo Classificação 

1. 
Realizar cadastramento das infraestruturas e dispositivos de 
sistemas de microdrenagem do município. 

Imediato Iniciativa/Ação 

Atividade 1: Realizar cadastramento das infraestruturas e dispositivos de sistemas 
de microdrenagem do município. 

 Classificação: Iniciativa/Ação; 

 Prazo: Imediato; 

 Custos: Inclusos nas despesas relativos ao custeio; 

 Descrição da Atividade: 

Há a necessidade de criação de um banco de dados de infraestrutura e dispositivos 

de sistemas de microdrenagem da área no sentido de auxiliar a prefeitura na gestão dos 

serviços. O cadastro tem como objetivo manter atualizadas as informações de sistemas 

de microdrenagem para que sirvam como referência e auxílio para a implantação de 

novas obras e projetos. Deve ser realizado o levantamento dos sistemas de 

microdrenagem (meios-fios, sarjetas, entre outros) existentes, e sua devida extensão. 

Tais informações poderão ser levantadas em campo por meio de um sistema de 

georreferenciamento e posteriormente espacializadas na forma de mapa. 
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6.4.2. Programas de Curto, Médio e Longo Prazo 

Como programas de ações de curto, médio e longo prazo no Plano Diretor de 

Drenagem Urbana do município de Irati, foram estabelecidos os seguintes programas: 

Programa de Vazão de Pré-urbanização, Programa de Compatibilização do Zoneamento. 

Programa de Diagnóstico e Relocação de Moradores em Áreas de Risco, Programa de 

Monitoramento, Fiscalização e Alerta, Programa de Manutenção e Programa de 

Educação Ambiental (Figura 33).  

 

Figura 33 - Programas, projetos e ações das medidas estruturais de curto, médio e longo 
prazo. 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia, 2019. 
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PROGRAMA DE VAZÃO DE PRÉ-URBANIZAÇÃO 

O Programa de Vazão de Pré Urbanização tem como objetivo principal garantir a 

vazão que corresponde às condições mais próximas da situação natural anteriormente ao 

aumento de águas impermeáveis nas sub-bacias. A Tabela 24 apresenta a ficha do 

Programa de Vazão de Pré-urbanização; suas atividades são descritas a seguir. 

Tabela 24 - Ficha do Programa Vazão de Pré-urbanização. 

PROGRAMA DE VAZÃO DE PRÉ-URBANIZAÇÃO 

OBJETIVOS 
1. Manter a vazão de pré-urbanização nas sub-bacias 
2. Criar procedimentos para os cálculos da vazão de pré-urbanização em 

loteamentos 

JUSTIFICATIVA 
Com a adoção da vazão de pré-urbanização, os loteamentos não poderão lançar 
na rede pública de drenagem vazão superior a vazão específica de pré-
urbanização da sub-bacia.  

Atividades Prazo Classificação 

1. 
Cálculo da vazão de pré-urbanização de cada sub-bacia 
urbana. 

Imediato Iniciativa/Ação 

2. 
Incluir em legislação específica de drenagem a obrigatoriedade 
de manter a vazão de pré-urbanização. 

Imediato Iniciativa/Ação 

3. 
Criar procedimentos para o cálculo da vazão e do volume a ser 
reservado nos lotes e terrenos. 

Imediato Iniciativa/Ação 

O detalhamento de cada atividade, no que se refere aos recursos humanos e 

financeiros, materiais e tecnologias necessárias para realização das atividades é 

apresentado a seguir. 

Atividade 1: Cálculo da vazão de pré-urbanização de cada sub-bacia urbana. 

 Classificação: Iniciativa/Ação; 

 Prazo: Imediato; 

 Custos: Inclusos nas despesas relativos ao custeio; 

 Descrição da Atividade: 

Faz parte do Programa de Vazão de Pré-urbanização o cálculo da vazão de cada 

sub-bacia. Esta vazão de pré-urbanização corresponde à vazão mais próxima da situação 

natural anteriormente ao aumento de áreas impermeáveis. A vazão de pré-urbanização foi 
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calculada para cada sub-bacia do município de Irati no Produto 3 – Relatório de Análise 

de Drenagem Urbana e os resultados obtidos são apresentados na Tabela 13. Além 

disso, tais valores também serão apresentados no Manual de Drenagem do município de 

Irati.  

Atividade 2: Incluir em legislação específica de drenagem a obrigatoriedade de 
manter a vazão de pré-urbanização. 

 Classificação: Iniciativa/Ação; 

 Prazo: Imediato; 

 Custos: Inclusos nas despesas relativos ao custeio; 

 Descrição da Atividade: 

Como descrito no item 5.3 – o qual trata da proposição de regulamentação de 

controle de vazão de pré-urbanização em loteamentos – para evitar problemas causados 

pelo aumento da vazão de águas pluviais devido ao aumento da superfície impermeável 

nas sub-bacias, toda ocupação deverá possuir uma vazão máxima de saída para a rede 

pública que não ultrapasse a vazão de pré-urbanização da sub-bacia do qual o lote está 

inserido. As formas propostas para este controle de vazão também estão descritas no 

item 5.3. Assim, a administração pública deverá incluir no Programa de Regulamentação 

a obrigatoriedade de manter a vazão de pré-urbanização em lotes já consolidados assim 

como loteamentos futuros.  

Atividade 3: Criar procedimentos para o cálculo da vazão e do volume a ser 
reservado nos lotes e terrenos. 

 Classificação: Iniciativa/Ação; 

 Prazo: Imediato; 

 Custos: Inclusos nas despesas relativos ao custeio; 

 Descrição da Atividade: 

Para auxiliar no desenvolvimento de ações que controlem a vazão de pré-

urbanização em lotes já consolidados e loteamentos futuros, faz parte do Programa de 

Vazão de Pré-urbanização a apresentação de procedimentos para o cálculo da vazão e 

do volume a ser reservado nos lotes e terrenos, tanto públicos quanto privados. Estes 

procedimentos serão apresentados no Manual de Drenagem Urbana do município de Irati. 
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PROGRAMA DE COMPATIBILIZAÇÃO DO 
ZONEAMENTO 

O objetivo desde programa é compatibilizar o zoneamento do Plano Diretor 

Municipal com o Plano Diretor de Drenagem Urbana – o qual baseia-se no modelo de 

gestão por bacias. A Tabela 25 apresenta a ficha do Programa de Compatibilização do 

Zoneamento.  

Tabela 25 - Ficha do Programa de Compatibilização do Zoneamento. 

PROGRAMA DE COMPATIBILIZAÇÃO DO ZONEAMENTO 

OBJETIVO 
1. Compatibilizar o zoneamento do Plano Diretor Municipal com o Plano de 

Drenagem. 

JUSTIFICATIVA 
O Plano Diretor de Drenagem Urbana é baseado em gestão por bacias 
hidrográficas e deve estar em consonância com os coeficientes do zoneamento 
do Plano Diretor Municipal de Irati. 

Atividades Prazo Classificação 

1. Realização de estudos de coeficientes por bacia. Imediato Iniciativa/Ação 

2. 
Aprovação e compatibilização do Plano Diretor Municipal com o 
Plano Diretor de Drenagem Urbana. 

Imediato Ação 

O detalhamento de cada atividade, no que se refere aos recursos humanos e 

financeiros, materiais e tecnologias necessárias para realização das atividades é 

apresentado a seguir. 

Atividade 1: Realização de estudos de coeficientes por bacia. 

 Classificação: Iniciativa/Ação; 

 Prazo: Imediato; 

 Custos: Inclusos nas despesas relativos ao custeio; 

 Descrição da Atividade: 

Foram apresentadas no item 5.1 (Compatibilização do Zoneamento Urbano) que 

cada sub-bacia é composta por várias parcelas de zonas urbanas estabelecidas no 

Zoneamento Urbano do Plano Diretor Municipal. Contudo, ao serem compostas por várias 

parcelas de zonas urbanas – que apresentam diferentes coeficientes de taxa de 
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permeabilidade – as sub-bacias não apresentam uniformidade na vazão de escoamento 

de lotes e terrenos. Para auxiliar no manejo de águas pluviais e drenagem urbana, 

sugere-se neste Plano Diretor de Drenagem Urbana que a gestão seja realizada por meio 

do território das sub-bacias. Assim, sugere-se que para cada sub-bacia seja estabelecido 

um valor de coeficiente de maior taxa de permeabilidade dentre as zonas urbanas que 

compõem a bacia. Detalhes sobre esta proposição de compatibilização do zoneamento 

estão apresentados no item 5.1. 

Atividade 2: Aprovação e compatibilização do Plano Diretor Municipal com o Plano 
Diretor de Drenagem Urbana. 

 Classificação: Iniciativa/Ação; 

 Prazo: Imediato; 

 Custos: Inclusos nas despesas relativos ao custeio; 

 Descrição da Atividade: 

De acordo com os estudos apresentados a respeito do coeficiente de 

permeabilidade em lotes e terrenos, a compatibilização do coeficiente de permeabilidade 

para as sub-bacias deverá ser discutido e aprovado pela equipe técnica da Prefeitura 

Municipal de Irati. Sugere-se a indicação na Lei do Zoneamento Urbano de Irati que para 

cada sub-bacia será válido o maior coeficiente de permeabilidade dentre as zonas que 

compõem uma sub-bacia; situação que independe de qual zona urbana o lote ou terreno 

está incluído.  
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PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E RELOCAÇÃO DE 
MORADORES EM ÁREAS DE RISCO 

Este programa visa retirar os habitantes de Irati que se encontram nas áreas de 

risco de inundações e enchentes. As ocupações irregulares nas áreas de interesse 

ambiental como Áreas de Preservação Permanente (APPs) 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. A Tabela 26 apresenta a ficha do Programa de Diagnóstico de Relocação de 

Moradores em Áreas de Risco. 

Tabela 26 - Ficha do Programa de Diagnóstico e Relocação de Moradores em Áreas de Risco. 

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E RELOCAÇÃO DE MORADORES EM ÁREAS DE RISCO 

OBJETIVO 
1. Retirada dos moradores que se encontram nas áreas de risco de inundação e 

enchentes. 

JUSTIFICATIVA 
Com a adoção da vazão de pré-urbanização, os loteamentos não poderão lançar 
na rede pública de drenagem vazão superior a vazão específica de pré-
urbanização da sub-bacia.  

Atividades Prazo Classificação 

1. 
Identificação das áreas de risco de áreas de preservação 
permanente 

Imediato Iniciativa/Ação 

2. 
Identificação das áreas de risco em várzeas de acordo com 
polígono 

Curto Ação 

3. 
Realização de estudos e cálculos dos valores a serem 
indenizados. 

Curto Ação 

4. 
Atender as demandas de relocação preferencialmente em 
programas de habitação de interesse social 

Médio/Longo Ação 

5. Indenização aos moradores quando couber Médio/Longo Ação 

6. 
Recuperar áreas de APP’s e formar espaços de uso comum 
onde couberem – Áreas restabelecidas 

Longo Ação 
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O detalhamento de cada atividade, no que se refere aos recursos humanos e 

financeiros, materiais e tecnologias necessárias para realização das atividades é 

apresentado a seguir. 

Atividade 1: Identificação das áreas de risco de preservação permanente. 

 Classificação: Iniciativa/Ação; 

 Prazo: Imediato; 

 Custos: Inclusos nas despesas relativos ao custeio; 

 Descrição da Atividade: 

As áreas de risco de inundações e enchentes em áreas de preservação 

permanente devem ser identificadas e mapeadas. Após a sua identificação e 

mapeamento, as áreas de risco de inundações e enchentes devem ser incluídas e 

classificadas como áreas de restrição de uso (ARU) no Plano Diretor Municipal, e 

monitoradas constantemente. Este monitoramento é importante para a identificação dos 

locais mais críticos que necessitam de intervenções estruturais para a contenção da 

vazão de escoamento superficial; evitando-se a ocorrência de inundações e enchentes no 

local.   

Atividade 2: Identificação das áreas de risco em várzeas de acordo com o polígono. 

 Classificação: Ação; 

 Prazo: Imediato; 

 Custos: Sem custos; 

 Descrição da Atividade: 

As áreas de risco de inundações e enchentes em áreas várzeas deverão ser 

identificadas e mapeadas de acordo o polígono. 

Atividade 3: Realização de estudos e cálculos dos valores a serem indenizados. 

 Classificação: Ação; 

 Prazo: Imediato; 

 Custos: Sem custos; 

 Descrição da Atividade: 
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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 

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.  

Atividade 4: Atender as demandas de relocação preferencialmente em programas 
de habitação de interesse social. 

 Classificação: Ação; 

 Prazo: Médio/Longo; 

 Custos: Sem custos; 

 Descrição da Atividade: 

As famílias poderão se inserir nos programas de interesse social, de modo que 

esta é uma diretriz que o governo local deve e pode adotar como medida para reduzir 

ocupações em áreas de risco de inundações e enchentes. 

O Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) é um fundo de 

natureza contábil, criado por meio da Lei Nacional nº 11.124 de 16 de junho de 2005 – a 

qual dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), cria o 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e institui o Conselho Gestor do 

FNHIS.  O Fundo foi criado com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos 

orçamentários para os programas estruturados no âmbito do SNHIS, os quais são 

destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor 

renda (BRASIL, 2005). De acordo com o artigo 8 da referida lei, o FNHIS é constituído 

por:  

 Recursos do Fundo de Apoio aos Desenvolvimento Social (FAS) – tratado 

pela Lei nº 6.168 de 9 de dezembro de 1974;  

 Dotações do Orçamento Geral da União (classificadas no fundo de 

habitação);  

 Recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas 

de habitação;  
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 Contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e 

organismos de cooperação nacionais ou internacionais;  

 Receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos 

do FNHIS; 

 Receitas decorrentes da alienação dos imóveis da União que lhe vierem a 

ser destinadas (redação dada pela Lei nº 11.184); e 

 Outros fundos, recursos e programas que vierem a ser incorporados ao 

FNHIS. 

O FNHIS é considerado uma fonte de recurso externa, pois os recursos 

constituídos pelo FNHIS são aplicados de forma decentralizada por intermédio do Estado, 

Distrito Federal e Municípios que deverão apresentar o Plano Habitacional de Interesse 

Social, auxiliando a administração pública municipal com os investimentos em habitações 

para famílias vulneráveis. 

Atividade 5: Indenizações aos moradores quando couber. 

 Classificação: Ação; 

 Prazo: Curto/Médio; 

 Custos: R$ 15.000.000,00; 

 Descrição da Atividade: 

Caso avaliada a necessidade de desapropriação de moradores em áreas de 

preservação permanente e/ou áreas de alto risco com impossibilidades de ocupação, 

deverão ser realizadas as indenizações aos moradores. Após os estudos dos valores, 

deverão ser negociadas e pagas as indenizações aos moradores e feita a sua retirada 

das áreas de risco. Para uma estimativa inicial de necessidade de desapropriação e 

indenização de moradores foi considerada a área de risco no Arroio dos Pereiras próximo 

ao lançamento no Rio das Antas – local de ocorrência de grandes enchentes e 

inundações. A área aproximada estipulada para desapropriação de moradores – caso 

realizada as obras de canalização do Arroio dos Pereiras para o suporte da vazão de 

escoamento superficial no canal – de 7.500 m² e um custo estimado de R$ 2.000,00/m², 

as indenizações podem chegar a um custo de R$ 15.000.000,00. 

Atividade 6: Recuperar áreas de APP’s e formar espaços de uso comum onde 
couberem – Áreas restabelecidas 
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 Classificação: Ação; 

 Prazo: Longo; 

 Custos: -; 

 Descrição da Atividade: 

Além da necessidade de regularização das áreas citada, vários locais no município 

de Irati possuem habitações irregulares em áreas de preservação permanente; estas 

caracterizadas como invasões, pois não são classificadas como áreas urbanas 

consolidadas. Por tratar-se de áreas de preservação permanente, estes locais não 

permitem a ocupação.  

Sugere-se que, para a conciliação dos aspectos urbanos e ambientais, seja 

construído ao longo deste curso d’água um parque linear. São estruturas que buscam a 

recuperação das áreas degradadas em margens de rios e córregos ao mesmo tempo em 

que garante o manejo de águas pluviais adequado e a minimização de eventos de 

inundações na região. 

Além disso, a construção de parques lineares destina a área à conservação e 

preservação dos recursos naturais, prevenindo a ocupação irregular (ABCP, 2013; 

ZANOTTI et al., 2014). Além de auxiliar no manejo de águas pluviais da região, os 

parques lineares proporcionam atividades de lazer, como pistas de caminhada e ciclovias, 

e espaços recreativos (ABCP, 2013). 
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E 
ALERTA 

O objetivo deste programa é criar um sistema de fiscalização, monitoramento e 

alerta no município relacionado a drenagem urbana, facilitando na gestão eficaz das 

áreas de risco. A Tabela 27 apresenta a ficha do Programa de Retirada de Moradores em 

Áreas de Risco.  

Tabela 27 - Ficha do Programa de Monitoramento, Fiscalização e Alerta. 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ALERTA 

OBJETIVO 1. Criar o sistema monitoramento, fiscalização e alerta. 

JUSTIFICATIVA 
 Com o programa de fiscalização, monitoramento e alerta, o município terá 
ferramentas para fazer a gestão eficaz das áreas de risco.  

Atividades Prazo Classificação 

1. 
Criar os procedimentos para o sistema de monitoramento, 
fiscalização e alerta. 

Imediato Iniciativa/Ação 

2. Estabelecer responsáveis pelo sistema. Imediato Ação 

3. Realização do monitoramento, fiscalização e alerta. Permanente Ação 

O detalhamento de cada atividade, no que se refere aos recursos humanos e 

financeiros, materiais e tecnologias necessárias para realização das atividades é 

apresentado a seguir. 

Atividade 1: Criar procedimentos para o sistema de monitoramento, fiscalização e 
alerta. 

 Classificação: Iniciativa/Ação; 

 Prazo: Imediato; 

 Custos: Inclusos nas despesas relativos ao custeio; 

 Descrição da Atividade: 

Será necessária a criação de procedimentos para o sistema de monitoramento, 

fiscalização e alerta, pois: 
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 O monitoramento realizado em cada evento de chuva no município permite o 
acompanhamento das cotas de inundação de rios e córregos. Assim, os 
dados podem ser registrados, criando um histórico de cotas para o 
monitoramento das áreas de risco à inundação; 

 A fiscalização é necessária para que, quando identificadas as áreas de risco 
evita-se a ocupação ou reocupação nas áreas de risco já desocupadas; e 

 O alerta auxilia a administração pública a prevenir que a população seja 
atingida em eventos críticos de chuva.  

Dentre os procedimentos que podem ser criados para a funcionalidade do sistema, 

estão: coleta de dados; alimentação do banco de dados do sistema de monitoramento, 

fiscalização e alerta; fiscalização das áreas de risco; e formas de comunicação para o 

alerta da população. 

Atividade 2: Estabelecer responsáveis pelo sistema. 

 Classificação: Iniciativa/Ação; 

 Prazo: Imediato; 

 Custos: Inclusos nas despesas relativos ao custeio; 

 Descrição da Atividade: 

Para a perfeita implantação do sistema de monitoramento, fiscalização e alerta 

devem-se indicar os responsáveis pela coleta de dados e alimentação do banco de dados 

do sistema, a cada evento de chuva. Além disso, é necessário estabelecer equipe 

responsável pela fiscalização das áreas de risco para a realização de vistorias no local. O 

alerta poderá ficar a cargo da Defesa Civil do município. 

Atividade 3: Realização do monitoramento, fiscalização e alerta. 

 Classificação: Ação; 

 Prazo: Permanente; 

 Custos: Inclusos nas despesas relativos ao custeio; 

 Descrição da Atividade: 

Após a definição dos responsáveis e procedimentos, as atividades de 

monitoramento, fiscalização e alerta deverão ser realizadas de forma periódica. 
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO 

Este programa tem como objetivo estabelecer a manutenção dos equipamentos de 

drenagem no município. A Tabela 28 apresenta a ficha do Programa de Manutenção.  

Tabela 28 - Ficha do Programa de Manutenção. 

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO 

OBJETIVO 1. Criar o sistema de manutenção dos equipamentos de drenagem urbana. 

JUSTIFICATIVA 
 A manutenção preventiva e periódica evita que em grandes eventos ocorram 
alagamentos no município. 

Atividades Prazo Classificação 

1. Estabelecer a manutenção preventiva e periódica. Imediato Iniciativa/Ação 

2. Aquisição de caminhão hidrojateador. Curto/Médio Ação 

3. Desobstrução de redes com hidrojateador. Curto/Médio/Longo Ação 

O detalhamento de cada atividade, no que se refere aos recursos humanos e 

financeiros, materiais e tecnologias necessárias para realização das atividades é 

apresentado a seguir. 

Atividade 1: Estabelecer a manutenção preventiva e periódica. 

 Classificação: Iniciativa/Ação; 

 Prazo: Imediato; 

 Custos: Inclusos nas despesas relativos ao custeio; 

 Descrição da Atividade: 

É necessário que a administração pública de Irati estabeleça no município a 

manutenção preventiva e periódica dos sistemas de micro e macrodrenagem do 

município. Desta forma, é reduzida as chances dos sistemas de drenagem urbana do 

município apresentarem falhas no seu desempenho. Assim, deverão ser estabelecidos os 

procedimentos para a realização de manutenção, periodicidade e equipe responsável.  
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Atividade 2: Aquisição de caminhão hidrojateador. 

 Classificação: Iniciativa/Ação; 

 Prazo: Curto/Médio; 

 Custos: R$ 200.000,00; 

 Descrição da Atividade: 

Sugere-se à Prefeitura Municipal de Irati que realize a aquisição de um caminhão 

hidrojateador para a limpeza dos sistemas de microdrenagem do município. Com a 

aquisição de um caminhão hidrojateador, a limpeza das redes de microdrenagem se dará 

de forma mais rápida e barata.  

Atividade 3: Desobstrução de redes com hidrojateador. 

 Classificação: Iniciativa/Ação; 

 Prazo: Curto/Médio/Longo; 

 Custos: R$ 90/m de rede;  

 Descrição da Atividade: 

Após a aquisição do caminhão, deverá ser treinada equipe responsável pela 

operação e manutenção do sistema. Na sequência, após o treinamento de equipe, 

sugere-se que seja realizado um levantamento de sistemas de microdrenagem que 

necessitam de limpeza, além de estabelecer um cronograma para a realização da 

desobstrução de redes com hidrojateador. Estima-se um custo de R$ 90,00 por metro de 

rede de drenagem que necessita de limpeza. 
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O Programa de Educação Ambiental tem como objetivo a realização de atividades 

de educação ambiental no município, apresentando informações necessárias à população 

no que diz respeito aos sistemas de drenagem urbana do município, procedimentos e 

responsabilidades, conscientizando a população para o uso adequado dos sistemas de 

drenagem. A Tabela 29 apresenta a ficha do Programa de Educação Ambiental.  

Tabela 29 - Ficha do Programa de Educação Ambiental. 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

OBJETIVOS 1. Realizar atividades de educação ambiental no município de Irati. 

JUSTIFICATIVA 

A conscientização da população, no que se refere aos sistemas de drenagem 
urbana do município de Irati, deve ser estimulada para que a sociedade também 
esteja envolvida nas ações de minimização dos impactos causados por 
inundações e enchentes no município. 

Atividades Prazo Classificação 

1. 
Realização de atividades de educação ambiental na Semana 
de Conscientização e Prevenção Contra Desastres Naturais e 
Ocupação Urbana de Irati. 

Permanente Ação 

O detalhamento de cada atividade, no que se refere aos recursos humanos e 

financeiros, materiais e tecnologias necessárias para realização das atividades é 

apresentado a seguir. 

Atividade 1: Realização de atividades de educação ambiental na Semana de 
Conscientização e Prevenção Contra Desastres Naturais e Ocupação Urbana de 
Irati. 

 Classificação: Ação; 

 Prazo: Permanente; 

 Custos: Inclusos nas despesas relativos ao custeio; 

 Descrição da Atividade: 

Foi instituído no município a Semana de Conscientização e Prevenção Contra 

Desastres Naturais e Ocupação Urbana de Irati (Lei nº 4.026 de 1º de setembro de 2015). 
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Neste evento, é apresentada a população local temas referentes aos serviços prestados 

pela Defesa Civil, além de orientações ao público sobre o assunto. Também são 

realizadas campanhas educativas entre outras ações para discutir com a população a 

importância de manter os rios limpos, do descarte adequado de resíduos sólidos, além de 

informar sobre as áreas de riscos impróprias para edificações. É importante que a 

administração pública de Irati utilize deste espaço de informação e discussão que já 

ocorre no município para incluir a população de Irati no desenvolvimento das ações 

necessárias para a redução de eventos de inundação e enchentes no município. 
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6.5. Cronograma Físico-Financeiro 

É apresentado na Tabela 30 o cronograma físico-financeiro do Plano Diretor de 

Drenagem Urbana de Irati, contendo todos os programas, e suas respectivas atividades. 

Para cada atividade, é indicado o prazo em qual esta deve ser realizado. Salienta-se que 

os prazos indicados são: 

 Imediato: até 2 anos (2019 – 2020); 

 Curto: entre 2 e 5 anos (2021 – 2023); 

 Médio: entre 5 e 15 anos (2024 – 2033); e 

 Longo: entre 15 e até 30 anos (2034 – 2048). 

Para as atividades que apresentam custos, estes também estão indicados no 

cronograma físico-financeiro. Detalhes sobre os programas e atividades estabelecidos no 

Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati são apresentados nos itens 6.3 e 0 para 

medidas estruturais e medidas não estruturais, respectivamente.  
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Tabela 30 - Cronograma físico-financeiro do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati. 

Atividades Imediato Curto Médio Longo 

PROGRAMA DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIOS E CÓRREGOS 

1. 
Estabelecer critérios e parâmetros para a limpeza dos rios e córregos e incluir na 
legislação de drenagem. 

- 
   

2. Estabelecer a equipe de limpeza. - 
   

3. Realizar a limpeza sob demanda nos pontos que necessitarem de intervenção. - 
   

4. 
Estabelecer cronograma para a limpeza e desassoreamento de rios e córregos de forma 
periódica. 

- 
   

PROGRAMA DE CANALIZAÇÃO DO ARROIO DOS PEREIRAS 

1. Elaboração do anteprojeto. - 
   

2. Contratação de empresa para elaboração do Projeto Executivo. 
 

 R$ 60.000,00  
 

3. Realização das obras de canalização do Arroio dos Pereiras. 
 

 R$ 2.700.000,00  
 

PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE BACIAS DE DETENÇÃO/RETENÇÃO 

1. 
Elaboração de pré-dimensionamento das bacias de detenção/retenção, com a 
capacidade estimada de armazenamento. 

-    

2. Escolha das áreas para a implantação das bacias de detenção/retenção - 
   

3. 
Contratação de empresa para elaboração do Projeto Executivo das bacias de 
detenção/retenção.  

 R$ 95.000,00  
 

4. Realização das obras de construção das bacias de detenção/retenção. 
 

 R$ 16.347.155,00   R$ 686.720,00   R$ 1.030.080,00  

PROGRAMA DE REALOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE INTERFERÊNCIAS 

1. Identificação das interferências. - 
   

2. Contato com os responsáveis pelas interferências. - 
   

3. Realocação e/ou retirada das interferências. 
 

- 
  

4. Realização de monitoramento. - - - - 

PROGRAMA DE REGULAMENTAÇÃO 

1. Instituir legislação específica para drenagem urbana. - 
   

PROGRAMA DE CADASTRO DE MICRODRENAGEM 
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Atividades Imediato Curto Médio Longo 

1. 
Realizar cadastramento das infraestruturas e dispositivos de sistemas de 
microdrenagem do município. 

-    

PROGRAMA DE VAZÃO DE PRÉ-URBANIZAÇÃO 

1. Cálculo da vazão de pré-urbanização de cada sub-bacia urbana. - 
   

2. 
Incluir em legislação específica de drenagem a obrigatoriedade de manter a vazão de 
pré-urbanização. 

- 
   

3. 
Criar procedimentos para o cálculo da vazão e do volume a ser reservado nos lotes e 
terrenos. 

- 
   

PROGRAMA DE COMPATIBILIZAÇÃO DO ZONEAMENTO 

1. Realização de estudos de coeficientes por bacia. - 
   

2. 
Aprovação e compatibilização do Plano Diretor Municipal com o Plano Diretor de 
Drenagem Urbana. 

- 
   

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E RELOCAÇÃO DE MORADORES DE ÁREAS DE RISCO 

1. Identificação das áreas de risco de áreas de preservação permanente. - 
   

2. Identificação das áreas de risco de áreas em várzea de acordo com polígono. -    

3. Realização de estudos e cálculos dos valores a serem indenizados. 
 

- 
  

4. 
Atender as demandas de relocação preferencialmente em programas de habitação de 
interesse social. 

 - - - 

5. Indenização aos moradores. 
 

 R$ 15.000.000,00  

6. 
Recuperar áreas de APP’s e formar espaços de uso comum onde couberem – Áreas 
estabelecidas 

   - 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ALERTA 

1. Criar os procedimentos para o sistema de monitoramento, fiscalização e alerta. - 
   

2. Estabelecer responsáveis pelo sistema - 
   

3. Realização do monitoramento, fiscalização e alerta.  - - - - 

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO 

1. Estabelecer a manutenção preventiva e periódica. -    

2. Aquisição de caminhão hidrojateador.  R$ 200.000,00  
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Atividades Imediato Curto Médio Longo 

3. Desobstrução de redes com hidrojateador.  R$ 90,00/m de rede 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

1. 
Realização de atividades de educação ambiental na Semana de Conscientização e 
Prevenção Contra Desastres Naturais e Ocupação Urbana de Irati. 

- - - - 
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6.6. Definições das Fontes de Recursos e de Financiamento 

Saber as fontes de recursos e de financiamento existentes é importante para 

auxiliar a administração pública a escolhes as que mais se adequam à sua realidade, de 

forma a garantir o bom andamento dos programas propostos no Plano Diretor de 

Drenagem Urbana de Irati. A Figura 34 apresenta as fontes de recursos internas e 

externas que auxiliarão na viabilização do Plano, e a seguir, estas são analisadas 

detalhadamente.  

 

Figura 34 - Fonte de recursos e de financiamento. 

6.6.1. Fontes de Recursos Internas 

Dentre as fontes de recursos para a universalização do saneamento básico, 

encontram-se como fonte de recursos internas o Plano Plurianual do município de Irati e a 

arrecadação de investimentos em drenagem urbana por meio de taxas e tributos (Figura). 

Ambas as fontes de recursos internas são detalhadas a seguir. 

Plano Plurianual 

O Plano Plurianual (PPA) é um planejamento em longo prazo dos recursos técnicos 

e econômicos da administração pública municipal, onde são identificadas as ações e 

programas a serem realizados no prazo de quatro anos a fim de suprir as necessidades 

do município e garantir o desenvolvimento técnico, econômico e social. Nele podem ser 
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programados os investimentos futuros para as medidas de intervenção adotadas no Plano 

Diretor de Drenagem Urbana de Irati.  

Em Irati, a Lei nº 4.435 de 22 de dezembro de 2017 dispõe sobre o PPA do 

quadriênio 2018/2021. Dentro deste planejamento, a Secretaria de Arquitetura, 

Engenharia e Urbanismo é o órgão responsável pelo “Programa Irati mais Participativa”. 

Este é descrito no PPA de Irati com investimentos programados para os anos de 2018 a 

2021 (Tabela 31). Neste programas foram estabelecidos metas de investimento conforme 

a descrição de cada atividade do programa. A Tabela 31 apresenta de forma geral os 

investimentos estabelecidos para o período e ano a ano. Ainda, a Figura 35 apresenta 

graficamente estas metas de investimento do PPA de Irati para atividades da Secretaria 

de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo no período de 2018 a 2021. 

Tabela 31 - "Programa Irati Mais Participativa" no Plano Plurianual 2018-2021. 

PROGRAMA IRATI MAIS PARTICIPATIVA 

ÓRGÃO: Secretaria de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo 

OBJETIVO: 

Estudar, elaborar, coordenar, fiscalizar e aprovar projetos técnicos de 
arquitetura, engenharia e urbanismo, em consonância com as legislações 
pertinentes. Manter ações relacionadas a planejamento urbano, fiscalização 
de posturas e ocupação do solo e demais ações voltadas ao oferecimento 
de boas condições de vida a população urbana. 

PÚBLICO ALVO: População em geral 

JUSTIFICATIVA: 
A expansão da cidade, bem como o crescimento e valorização dos bairros, 
aliado ao surgimento de novos loteamentos, demanda maiores atendimentos 
quanto a elaboração, aprovação de projetos e fiscalização de obras. 

INVESTIMENTOS 

META 2018 META 2019 META 2020 META 2021 META TOTAL 

R$ 2.613.300,00 R$ 2.900.299,60 R$ 3.162.093,00 R$ 3.478.302,30 R$ 12.153.994,90 
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Figura 35 – Investimentos no “Programa Irati Mais Participativa” do Plano Plurianual 2018-
2021. 

Neste contexto, o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati vem como um 

complemento aos investimentos já estabelecidos para planejamento e obras de 

infraestrutura urbana no município. A Secretaria de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo 

poderá utilizar algumas ações estabelecidas pelo Plano Diretor de Drenagem Urbana – 

desde que dentro das metas de investimentos do PPA – como um plano de aplicação dos 

recursos reservados para tal programa do PPA. Desta forma, o PPA torna-se uma fonte 

de recursos interna para a realização das ações estabelecidas no Plano Diretor de 

Drenagem Urbana de Irati. 

Taxa de Drenagem Urbana 

Além do Plano Plurianual, é considerada fonte de recurso interno a arrecadação de 

investimentos no manejo de águas pluviais e drenagem urbana por meio de taxas ou 

tributos. A base legal para tal cobrança foi apresentada no item 5.5. Segundo Tucci 

(2002), a taxa de drenagem urbana pode ser calculada pelo rateio dos custos de 

operação e manutenção de rede e pelo rateio dos custos para implantação das obras do 

Plano de Drenagem. A metodologia dos cálculos, proposta por Tucci (2002), será 

apresentado a seguir. 

 Rateio dos Cursos de Operação e Manutenção de Rede 

O custo unitário (custo por metro quadrado) pode ser calculado por: 

𝐶𝑢 =  
𝐶𝑡

𝐴𝑏
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Onde: 

𝐶𝑢 = Custo unitário (R$/m²); 

𝐶𝑡 = Custo total de operação e manutenção de rede (R$ em milhões); e 

𝐴𝑏 = Área da bacia (km²). 

Além disso, a área da bacia pode ser subdividida em: 

100 = 𝐴𝑝 + 𝐴𝑖 

Onde: 

𝐴𝑝 = Parcelas de áreas permeáveis (%); e 

𝐴𝑖 = Parcelas de áreas impermeáveis (%). 

Quanto se trata de área urbana, as áreas impermeáveis podem ser representadas 

da seguinte forma: 

𝐴𝑖 =  𝛼𝑖𝑚 + 𝛽𝑖1 

Onde:  

𝛼 = Parcela da área com arruamentos e logradouros públicos, como parques e 
praças; 

𝑖𝑚 = Parcela impermeável desta área (%); 

𝛽 = Parcela de área ocupada pelos lotes urbanos; e 

𝑖1 = Parcela de impermeabilização do lote (%). 

Como 𝛽 = 1 − 𝛼, a equação pode ser apresentada da seguinte forma: 

𝐴𝑖 =  𝛼𝑖𝑚 + (1 − 𝛼)𝑖1 

A taxa de cobrança da operação e manutenção da drenagem urbana tem como 

princípio a sua proporção com o volume de escoamento superficial gerado (TUCCI, 2002). 

Para o cálculo, considera-se o coeficiente de escoamento de áreas impermeáveis (𝐶𝑖) e o 

coeficiente de escoamento de áreas permeáveis (𝐶𝑝). Desta forma, o custo unitário de 

uma área permeável fica: 

𝐶𝑢𝑝 =
𝐶𝑝

𝐶𝑖
𝐶𝑢𝑖 

Onde: 
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𝐶𝑢𝑝 = Custo unitário de área permeável; 

𝐶𝑢𝑖 = Custo unitário de área impermeável; 

𝐶𝑝 = Coeficiente de escoamento de áreas permeáveis; e 

𝐶𝑖 = Coeficiente de escoamento de áreas impermeáveis. 

Assim, o custo total de manutenção e operação é: 

𝐶𝑡 =  
𝐴𝑏

100
((𝐶𝑢𝑝 × 𝐴𝑝) + (𝐶𝑢𝑖 × 𝐴𝑖)) 

Substituindo as fórmulas anteriormente apresentadas, é possível estabelecer o 

valor do custo unitário da área impermeável. 

𝐶𝑢𝑖 =
100 × 𝐶𝑡

𝐴𝑏 × ((
𝐶𝑝
𝐶𝑖 × (100 − 𝐴𝑖)) + 𝐴𝑖)

 

No cálculo, o valor de 𝐶𝑢𝑖 é fixado para a bacia ou para a área total em questão. 

Assim, conhecidos os valores de 𝐶𝑡, 𝐴𝑏 e 𝐴𝑖 é possível fixar o custo unitário da área 

impermeável. Calculado este custo, é possível estimar a taxa de drenagem urbana (𝑇𝑥) a 

ser paga por propriedade, em função da parcela de impermeabilização do lote (𝑖1). A taxa 

é calculada por: 

𝑇𝑥 =  
𝐴

100
((𝐶𝑢𝑖 × 𝐴𝑖) + (𝐶𝑢𝑝 × 𝐴𝑝)) 

Onde:  

𝑇𝑥 = Taxa de drenagem urbana; 

𝐴 = Área total; 

𝐶𝑢𝑖 = Custo unitário da área impermeável; 

𝐴𝑖 = Parcela de área impermeável; 

𝐶𝑢𝑝 = Custo unitário da área permeável; e 

𝐶𝑝 = Parcela de área permeável. 

Esta também pode ser representada da seguinte forma: 

𝑇𝑥 =  
𝐴 × 𝐶𝑢𝑖

100
(𝐴𝑖 + (

𝐶𝑝

𝐶𝑖
× (100 − 𝐴𝑖))) , onde 𝐴𝑖 =  𝛼𝑖𝑚 + (1 − 𝛼)𝑖1 
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 Rateio dos Cursos para Implementação das Obras do Plano de 
Drenagem 

Para o caso do cálculo do rateio dos custos para implementação das obras do 

Plano de Drenagem Urbana, é distribuída apenas para as propriedades com áreas 

impermeabilizadas que aumentaram a vazão acima das condições naturais (TUCCI, 

2002). Neste caso: 

𝐶𝑢𝑝𝑖 =
𝐶𝑡𝑝 × 100

𝐴𝑏 × 𝐴𝑖
 

Onde:  

𝐶𝑢𝑝𝑖 = Custo unitário de implementação do plano em áreas impermeáveis; 

𝐶𝑡𝑝 = Custo total de implementação do Plano; 

𝐴𝑏 = Área da bacia (km²); e 

𝐴𝑖 = Distribuição das áreas impermeáveis de cada área. 

Além disso, o custo para cada área de lote urbanizado, em relação à parcela de 

impermeabilização do lote (𝑖1), é dado pela expressão: 

𝑇𝑥𝑝 =  
𝐴𝑖 × 𝐶𝑢𝑝𝑖 × 𝐴

100
, onde 𝐴𝑖 =  𝛼𝑖𝑚 + (1 − 𝛼)𝑖1 

Neste contexto, a taxa de drenagem urbana em relação aos custos para 

implementação de obras do Plano de Drenagem pode ser dada por: 

𝑇𝑥 = (𝛼𝑖𝑚 + (1 − 𝛼)𝑖1)
𝐶𝑡𝑝 × 𝐴𝑖

𝐴𝑏 × 𝐴𝑖
 

Onde: 

𝐴𝑖 = Àrea impermeável de toda a bacia (%); 

𝐴 = Área do terreno (m²); 

𝐴𝑏 = Área da bacia (km²); 

𝐶𝑡𝑝 = Custo total de implementação do Plano (R$ milhões); e 

𝑖1 = Área impermeável do lote (%); 

𝛼 = Parcela da área com arruamentos e logradouros públicos, como parques e 
praças; e 

𝑖𝑚 = Parcela impermeável de 𝛼 (%). 
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Para um lote sem a existência de áreas impermeáveis, o proprietário fica sujeito à 

contribuição tarifária referente a parcela das ruas (TUCCI, 2002). Desta maneira, o cálculo 

fica: 

𝑇𝑥 = 𝛼𝑖𝑚

𝐶𝑡𝑝 × 𝐴𝑖

𝐴𝑏 × 𝐴𝑖
 

6.6.2. Fontes de Recursos Externas 

Muitos órgãos estaduais e federais possuem programas e ações para o 

financiamento de infraestrutura técnica e econômica para a realização dos projetos 

municipais propostos. Alguns dos órgãos e bancos de fomento públicos nacionais 

designados como possíveis fontes de recursos para as medidas de intervenção 

apresentadas no Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati são: 

 Fundação Nacional de Saúde (FUNASA); 

 Bancos de Fomento Público; e 

 Ministério das Cidades (MCIDADES). 

A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) é um órgão do Ministério da Saúde que 

tem como missão promover a saúde pública e a inclusão social por meio de ações de 

saneamento e saúde ambiental. O Departamento de Engenharia de Saúde Pública 

(DENSP) – departamento da FUNASA – foi criado com o objetivo de fomentar soluções 

de saneamento para prevenção e controle de doenças no território nacional (FUNASA, 

2018). O DENSP busca a redução de riscos à saúde financiando projetos de 

universalização dos sistemas de saneamento básico. O Programa de Pesquisa em Saúde 

e Saneamento – realizado por intervenção do DENSP – tem financiado pesquisas que 

buscam a redução dos agravos causados pela falta de saneamento básico adequado nos 

municípios brasileiros. Além deste Programa, por meio de parcerias com outros órgãos, 

entidades públicas e entidades privadas, a FUNASA presta assistência técnica e/ou 

financeira para o desenvolvimento das ações que visam a universalização do saneamento 

básico. É responsabilidade da FUNASA – na esfera federal – alocar os recursos não 

onerosos para os sistemas de saneamento básico. Dentre das ações da FUNASA, o 
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atendimento a municípios com população inferior a 50 mil habitantes, em comunidades 

quilombolas e assentamentos é prioridade do órgão público. 

O Ministério das Cidades (MCIDADES) foi criado com o objetivo de “melhorar as 

cidades, tornando-as mais humanas, social e economicamente justas e ambientalmente 

sustentáveis, por meio de gestão democrática e integração das políticas públicas de 

planejamento urbano, habitação, saneamento, mobilidade urbana, acessibilidade e 

trânsito de forma articulada com os entes federados e a sociedade” (MCIDADES, 2015). 

Assim: 

Art. 25.  Constitui área de competência do Ministério das Cidades: 

I - política de desenvolvimento urbano; 

II - políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental, transporte urbano e 
trânsito; 

III - promoção, em articulação com as diversas esferas de governo, com o setor 
privado e com as organizações não governamentais, de ações e programas de 
urbanização, habitação, saneamentos básico e ambiental, transporte urbano, 
trânsito e desenvolvimento urbano; 

IV - política de subsídio à habitação popular, saneamento e transporte urbano; 

V - planejamento, regulação, normatização e gestão da aplicação de recursos em 
políticas de desenvolvimento urbano, urbanização, habitação, saneamentos básico 
e ambiental, transporte urbano e trânsito; e 

VI - participação na formulação das diretrizes gerais para conservação dos 
sistemas urbanos de água e para a adoção de bacias hidrográficas como unidades 
básicas do planejamento e gestão do saneamento. 

Dentre os programas estabelecidos pelo MCIDADES, o Programa Avançar Cidades 

– Saneamento busca promover a melhoria do saneamento básico brasileiro por meio do 

financiamento das ações previstas dentre os serviços de saneamento básico. Além disso, 

o Ministério também promove o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com 

ações e programas prevendo a contenção de encostas, melhoria das condições de 

habitação, serviços de saneamento básico, além do desenvolvimento institucional e 

operacional e outras atividades. 
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Bancos de fomento público também são fontes de recursos externas. A Caixa 

Econômica Federal (CEF), o Banco do Brasil (BB) e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) são algumas das entidades classificadas 

como bancos ou agências de fomento público dentro do território nacional. O objetivo 

principal de bancos de fomento público é financiar capital fixo e capital de giro para 

projetos que tinham como meta programas de desenvolvimento no ambiente e na 

econômica do local do projeto – unidade de Federação sediada. Projetos de 

infraestrutura, agronegócio e indústria são algumas das áreas que podem ser 

fomentadas. 

6.7. Avaliação dos Benefícios Esperados 

Uma das atividades mais complexas de um Plano Diretor de Drenagem é a 

quantificação dos benefícios decorrentes da implantação das obras previstas (medidas 

estruturais) e da regulação (medidas não estruturais), pois a sua perceptibilidade é 

restrita. 

Cruz e Tucci (2007) analisaram a drenagem de Porto Alegre existente e mostraram 

que o custo do controle futuro dos impactos é três vezes superior que a gestão preventiva 

na drenagem urbana. Em Porto Alegre, a regulação implementada em 2000 resultou 

depois de sete anos em uma redução de perdas futuras em R$ 7 milhões/ano 

(CARMONA, 2008). 

A alternativa mais utilizada de é quantificar os danos evitados a bens e 

propriedades, prejuízos no comercio e serviços, entre outros. De acordo com Barth 

(1997), os danos decorrentes das inundações podem ser classificados como: 

 Diretos: são as perdas de bens e serviços que podem ocorrer como 
consequência do contato direto com a inundação. Sua avaliação é feita pelo 
custo de reposição, reparo e recuperação da área atingida. São estimados a 
partir de dados históricos levantados na área inundada em estudo ou por 
meio de formas empíricas definidas para situações de inundação similares; e 

 Indiretos: ocorrem na área inundada ou por ela influenciada, 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 
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adicional de transporte para desviar áreas inundadas e nos gastos com 
atendimento de emergência e desabrigados etc. 

6.7.1. Custos e benefícios intangíveis 

Os custos e benefícios intangíveis são aqueles que não se pode atribuir valor 

monetário. A Tabela 32 apresenta os custos e benefícios intangíveis para o Plano Diretor 

de Drenagem Urbana de Irati. 

Tabela 32 - Custos e Benefícios Intangíveis. 

Dano 
Custos Intangíveis 

Privado Público 

Direto 

Vidas Humanas 

Interrupção das atividades nas comunitárias 
Saúde Pública 

Meio Ambiente 

Estresse causado pelas inundações 

Indireto 
Estresse causado pela expectativa de 
inundações futuras 

Perda de receita de impostos pela 
desmobilização de atividades 

Benefício 
Benefícios Intangíveis 

Privado Público 

Direto 

Melhoria da qualidade de vida 

Continuidade das atividades comunitárias 
Melhoria da saúde pública 

Melhoria do meio ambiente 

Valorização dos imóveis 

Indireto 

Segurança à população para habitar 
áreas sem risco de inundação 

Segurança para a instalação de indústrias, 
comércios e serviços nas áreas sem risco 
de inundação. 

Favorecimento das atividades 
comerciais, industriais e de serviços em 
áreas sem risco de inundação. 

Arrecadação de impostos 

6.7.2. Benefícios Anuais de evitar os danos diretos 

Os danos das áreas afetadas podem ser estimados a partir de dados históricos de 

danos da inundação ou por meio de fórmulas empíricas. Já os danos indiretos são 

estimados como um percentual do dano direto, definido em levantamentos realizados em 

eventos de inundação no Brasil, que segundo Vieira (1970) são da ordem de 20% dos 
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danos diretos totais. O DAEE apresenta a estimativa dos danos indiretos sobre danos 

diretos de acordo com o tipo de ocupação, como mostra a Tabela 33. 

Tabela 33 - Percentual dos danos indiretos sobre danos diretos 

OCUPAÇÃO % DE DANOS INDIRETOS SOBRE DANOS DIRETOS 

Área residencial 15 

Área comercial 37 

Industrial 45 

Serviços 10 

Propriedades Públicas 34 

Agricultura 10 

Auto Estradas 25 

Ferrovias 23 

Fonte: DAEE, 1990. 

Para a definição dos danos diretos, a forma mais prática é equação do dano 

agregado, desenvolvida por James e Lee, 1971, citada por Tucci,1994 e Canholi,1995. 

𝑪𝒅 =  𝑲𝒅 ×  𝑴𝒆 × 𝒉 × 𝑨 × 𝑼 

Onde: 

Cd = Dano Direto - o custo indireto usado comumente no Brasil é de 20%, então Cd 
x 1,2 será o custo direto com o custo indireto; 

Kd = 0,15/m - fator determinado pela análise dos danos de inundações ocorridas ou 
seja dos dados históricos JAMES e LEE (1971). O valor de Kd é obtido pela relação 
entre os danos marginais em relação à profundidade h (Canholi,1995).  

Me = valor de mercado das edificações por unidade de área.  

h = profundidade média da inundação. 

U = proporção entre a área de ocupação da área de ocupação desenvolvida e a 
área total inundada; 

A = área inundada. 

A Tabela 34 apresenta a estimativa dos benefícios anuais (danos evitados) por 

sub-bacia da área urbana de Irati. 
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Tabela 34 - Estimativa dos benefícios anuais (danos evitados).

Sub-bacia U 
Área Inundada  

A (m²) 

Altura média da 
inundação  

h (m) 

Custo Direto + Custo 
Indireto  

(Cd x 1,2) (R$) 

Benefício Anual 
Área Inundada 1 

vez ao ano  
 (R$) 

Benefício Anual 
Área Inundada 2 

vezes ao ano  
 (R$) 

Benefício Anual 
Área Inundada 1 

vez a cada 10 
anos  
 (R$) 

Rio Bonito 0,20 27.527 0,5 R$ 4.954.932,00 R$ 4.954.932,00 R$ 9.909.864,00 R$ 495.493,20 

Rio do Meio 0,50 277.461 0,5 R$ 49.942.890,00 R$ 49.942.890,00 R$ 99.885.780,00 R$ 4.994.289,00 

Alto Antas 0,50 335.144 0,5 R$ 60.325.830,00 R$ 60.325.830,00 R$ 120.651.660,00 R$ 6.032.583,00 

Arroio dos Pereiras 0,73 258.808 0,5 R$ 46.585.373,40 R$ 46.585.373,40 R$ 93.170.746,80 R$ 4.658.537,34 

Médio Antas 0,60 412.495 0,5 R$ 74.249.028,00 R$ 74.249.028,00 R$ 148.498.056,00 R$ 7.424.902,80 

Nhadapinhazal 0,25 22.548 0,5 R$ 4.058.640,00 R$ 4.058.640,00 R$ 8.117.280,00 R$ 405.864,00 

Riozinho 0,34 62.189 0,5 R$ 11.194.030,80 R$ 11.194.030,80 R$ 22.388.061,60 R$ 1.119.403,08 

    
Total R$ 251.310.724,20 R$ 502.621.448,40 R$ 25.131.072,42 
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6.8. Indicadores  

Para medir a evolução de um planejamento é necessário o estabelecimento de 

indicadores que consigam apontar qual é a situação real de evolução do sistema em suas 

particularidades, para assim ter informações suficientes para a tomada de decisão, 

identificar pontos fortes e fracos, bem como o que deve ou não ser alterado na prestação 

dos serviços (CAMPOS, 2013). 

Na sequência, aborda-se a construção dos indicadores para cada um dos 

programas, atendendo aos objetivos específicos e as atividades-chave do planejamento. 

6.8.1. Concepção do Sistema de Monitoramento do Plano 

Por sistema de monitoramento compreende-se o desenvolvimento de metodologia 

e critérios para que se realize o acompanhamento e a avaliação da implantação e 

também da eficiência do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati. É assim denominado 

uma vez que por sistema compreende-se metodologia e critérios delineados de forma 

sistemática e por monitoramento compreende-se o acompanhamento e avaliação do 

planejado de forma pré-definida, periódica e sistematizada.  

O desenvolvimento de um sistema de monitoramento representa avanço 

necessário à melhora da governança pública, pois implica em ferramental de gestão para 

a implementação do PDDU. O sistema de monitoramento te o objetivo de garantir o 

controle da qualidade para o planejamento público, haja vista que, ao se realizar o 

monitoramento do Plano ao longo de sua execução, pode-se obter uma visão completa de 

seu status antes de se chegar ao estágio final.  

Incentiva-se assim a tomada de decisões com base nos acontecimentos para que 

as ações corretivas possam ser iniciadas em tempo hábil e planos de alocação de 

recursos - tanto humanos quanto materiais - possam ser alterados de acordo. A 

aprendizagem resultante do monitoramento e acompanhamento pode melhorar a 

qualidade global de futuros programas municipais ou até mesmo intermunicipais. 
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6.8.2. Responsabilidade pelo Sistema de Monitoramento 

Ao se constituir em ferramental fundamental quanto à supervisão da implantação 

do Plano Diretor de Drenagem Urbana, a responsabilidade institucional por sua execução 

recai sobre a Secretaria Municipal de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo e Secretaria 

de Meio Ambiente. Como órgão de administração direta do Município de Irati, as 

Secretarias devem primar pela qualidade ambiental do município e seu planejamento, em 

conjunto com a preservação do interesse dos munícipes quanto usuários dos sistemas de 

saneamento básico. 

Na ausência de um ente regulador, compete às Secretarias a promoção da 

avaliação dos níveis de serviços executados de forma direta - manejo de águas pluviais e 

limpeza urbana para que se dê o devido atendimento ao interesse público na prestação 

dos serviços.  

No exercício destas funções, devem ser realizadas pela Secretaria, dentre outras, 

a: i) realização de estudos econômicos e tarifários; ii) fiscalização de execução dos 

serviços prestados por administração direta; e iii) monitoramento da qualidade dos 

serviços prestados por administração direta. 

6.8.3. Definição de Prazos, Revisões e Publicações 

Como instrumento de planejamento de longo prazo, as ações e intervenções 

propostas não são mensuradas dentro de marcos temporais rigorosamente definidos. As 

intervenções estruturais se caracterizam como obras de engenharia de volume e 

complexidade significativos, não importando dentro do âmbito do planejado o 

cumprimento à risca de um determinado cronograma vislumbrado na atual etapa, de 

planejamento - diferentemente de obras contratadas, que sem dúvida deverão seguir seus 

cronogramas físico-financeiros.  

Para fins de monitoramento do planejamento, entretanto, considerar-se-ão as 

bandas temporais abrangentes dentro dos quais as intervenções deverão ocorrer 

(imediato – 2009 a 2020; curto prazo - 2021 a 2023; médio prazo - 2024-2033; longo 

prazo - 2034 a 2048). 
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Há necessidade de que o planejamento seja revisto com periodicidade de quatro 

anos, em conformidade com a Lei Federal nº 11.445 de 2007. A implementação do 

sistema de monitoramento tem como finalidade a verificação permanente da execução do 

PDDU, e como tal permitirá:  

 Prestação de contas sobre a execução do Plano aos munícipes, às 
empresas prestadoras de serviços e a eventuais agentes financiadores;  

 Retroalimentação dos processos para a tomada de decisão dos executores 
do Plano para a obtenção de resultados de acordo com o planejado, 
assegurando a aplicação dos devidos instrumentos, adaptações eventuais 
que se façam necessárias e a melhoria contínua; e 

 Sistematizar as boas práticas e as lições aprendidas do Plano, informação 
que permitira a avaliação final do mesmo e que resulta em aprendizado 
institucional e elevação da governança pública.  

Sugere-se, assim sendo, que na mesma periodicidade em que se revise o Plano 

Diretor de Drenagem Urbana, que se publiquem abertamente os resultados do sistema de 

monitoramento, assim como se publiquem e divulguem relatórios analíticos de relevância. 

6.8.4. Alcance do Sistema de Monitoramento 

O Plano deve contar com recursos adequados para gerir, organizar, gerar e 

analisar informações de sua execução de forma sistemática, de modo a embasar a 

tomada de decisões das ações futuras do planejamento ao longo da execução do mesmo, 

visando a produção dos resultados positivos esperados e dentro da eficiência e eficácia 

desejadas.  

Tanto a evolução dos objetivos do Plano Diretor de Drenagem Urbana bem como 

os eventuais desvios na realização dos mesmos devido à aproximação com a realidade 

municipal, devem ser devidamente apontados para permitir as ações cabíveis em tempo 

hábil. O sistema como tal, deve gerar informações oportunas e confiáveis sobre uma base 

consolidada para a elaboração de relatórios gerenciais para facilitar a decisão correta em 

momentos apropriados.  

O alcance do sistema de monitoramento é vinculado à sua capacidade de 

monitorar os componentes do planejamento vinculados ao seu sucesso, em particular o 
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conjunto de indicadores do mesmo que reflitam o atendimento aos objetivos de cada um 

dos quatro componentes do saneamento.  

Definem-se assim a metodologia para obtenção da informação necessária, a 

maneira de cálculo dos indicadores, da sua interpretação e análise comparativa numa 

perspectiva de comparação do desempenho e de produção de relatórios síntese sobre o 

PDDU a cada quatro anos, período indicado para a revisão de seu andamento. 

6.8.5. Detalhamento do Sistema de Monitoramento 

A fase de planejamento deve ser seguida implantação, revisão e avaliação. Uma 

vez que a operacionalização do Plano Diretor de Drenagem Urbana se dá por meio do 

desenvolvimento das atividades apresentadas no Item Programas, Projetos e Ações - seu 

acompanhamento deve se dar baseado em dados e informações que traduzam, de 

maneira resumida por indicadores, a evolução de tais atividades.  

As atividades agrupam-se em objetivos específicos. Estes objetivos específicos 

foram delineados como forma de endereçar o cenário atual com um cenário futuro 

desejável. Já os Programas foram delineados como sintetizadores de objetivos 

específicos para endereçar os macro objetivos. Mediante tal estrutura hierárquica, os 

indicadores síntese para monitorar o Plano estão agrupados pelos programas.  

Uma vez que a concepção das atividades é oriunda da etapa de planejamento, se 

esta tiver ocorrido a contento, traduzirá os objetivos específicos que refletem as 

expectativas traduzidas pelos programas de alcançar significativa melhoria das condições 

de vida da população por meio de uma gestão e manejo de águas pluviais adequadas à 

realidade municipal e as ferramentas legais pertinentes.  

6.8.6. Definição de Indicadores 

O sistema de monitoramento se dá a partir do acompanhamento de indicadores 

chave. Tais indicadores são definidos como reflexo direto do cumprimento das atividades 

que devem resultar da implementação do PDDU. Os indicadores, portanto, devem ser 
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reflexo fiel das atividades de forma que suas próprias mudanças indiquem o grau de 

cumprimento dos objetivos específicos do planejamento.  

A definição de um indicador deve garantir que ele seja confiável e estável, 

mantendo-se assim o nexo de causalidade ao longo do tempo. Os indicadores devem ser 

estáveis no sentido de que devem manter uma relação de causalidade e confiáveis por 

ser capturado sem a interferência do ambiente, isso é, isolando-se a desempenho do 

Plano em questão.  

Os indicadores podem ser diretos ou indiretos e podem ser medidas quantitativas 

ou qualitativas. Indicadores diretos, como o nome sugere, mantém de forma mais explícita 

a relação de causalidade e podem ser medidos em menor quantidade para uma mesma 

variável. O oposto ocorre com indicadores indiretos, que devem ser coletados em maior 

quantidade para auferirem o mesmo grau de confiabilidade. Para que os indicadores se 

tornem medidas fiéis de desempenho da implementação do PDDU do Município de Irati, é 

necessário compará-los a indicadores de base, ou linha de base.  

Adicionalmente, faz-se notar que os indicadores ideais são, em determinadas 

situações, substituídos por outros mais simples devido ao grau de exequibilidade de sua 

mensuração. Considera-se como ideal aquele indicador que seja disponível e confiável 

em termos de mensuração, para além das características acima descritas de 

confiabilidade e estabilidade.  

As fichas operativas detalham cada um dos indicadores e trazem os seguintes 

detalhamentos, agrupados por programas: 

 Justificativa: estabelece a relação de causalidade do indicador;  

 Linha de base: estabelece a linha de base, que pode ser tanto trabalhada 
de forma absoluta como relativa. Essa última característica ocorre dado a 
existência de parâmetros que devem ser mantidos ao longo dos anos do 
planejamento ao mesmo tempo em que a população cresce e adensa 
diferentes áreas;  

 Unidade referencial: estabelece a unidade de medida do indicador, que 
pode ser um índice de 0,00 a 1,00 ou ainda um volume específico como a 
capacidade de reservação em metros cúbicos;  
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 Medida do indicador: estabelece a maneira com a qual se calcula o 
indicador, geralmente oriundo da divisão entre um dado coletado e o estado 
esperado para aquele dado em situação ideal. Quando pertinente, há 
referência aos indicadores-padrão do SNIS;  

 Periodicidade: estabelece a periodicidade com a qual o indicador deve ser 
produzido. De maneira geral, todos os indicadores pertinentes ao Plano são 
anuais, porém alguns são frutos de um dado pontual, máximo ou mínimo, 
ocorrido ao longo de um determinado ano e outros são resultados da 
somatória de todos os dados coletados ao longo do determinado ano;  

 Variação esperada: estabelece a meta para cada indicador ao longo de 
quatro macro referências temporais (imediato, curto, médio e longo prazos). 
As metas delineadas pelas fichas operativas são passíveis de revisões e 
eventuais ajustes quando da revisão do Plano; e 

 Fonte do dado: estabelece a origem do dado a ser utilizado para o cálculo 
do indicador.  

Ressalta-se também que o indicador em si não exibe a causa do problema, mas 

sim apresenta o reflexo da situação. Dessa forma, determinar os resultados dos 

indicadores como instrumentos de cobrança e exigência de melhoria não traz o efeito 

desejado no curto prazo, devendo, ao invés disso, criar um espaço de diálogo com as 

partes interessadas envolvidas e avaliar os motivos do resultado do indicador. 

Ademais, citam-se também alguns pontos de reflexão, listados por CAMPOS 

(2013):  

 Os dados devem ser coletados nas mesmas condições, para evitar 
alterações e comparações equivocadas dos resultados; 

 A criação de uma série histórica dos indicadores serve de insumo para 
analisar a efetiva variação dos resultados ao longo do tempo e o reflexo 
disso na sociedade; e 

 A comparação com outros municípios, de realidades semelhantes, auxilia no 
balizamento dos parâmetros de referência e, consequentemente na 
qualidade e fidelidade da informação existente no município. 

A Tabela 35 apresenta os indicadores síntese de cada um dos programas, 

enquanto que nos subcapítulos apresentam-se as fichas operativas de cada um deles, 

com os detalhamentos necessários para sua implantação como ferramental municipal de 

acompanhamento e monitoramento do Plano.  
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Tabela 35 - Indicadores síntese do sistema de drenagem urbana. 

PROGRAMA INDICADOR-SÍNTESE 

1. 
Programa de Limpeza e Desassoreamento de Rios e 
Córregos 

1.1 Total de rios e córregos limpos em relação ao total 

2. Programas de Canalização Arroio dos Pereiras 2.1 Extensão canalizada em relação ao total a ser canalizado 

3. Programa de implantação de bacias de detenção 3.1 Total de bacias implantadas e relação as bacias propostas 

4. Programa de realocação e monitoramento de interferências 
4.1 Total de interferências cadastradas 

4.2 Total de interferências realocadas em relação ao total cadastrado 

5. Programa de Regulamentação 5.1 Existência de regulamentação para drenagem 

6. Programa de vazão de pré-urbanização 6.1 
Número de lotes que atendem a vazão de pré-urbanização em 
relação ao total de lotes 

7. Programa de compatibilização do zoneamento 7.1 
Área da sub-bacia que possui o coeficiente proposto em relação a 
área total. 

8. Programa de retiradas de moradores em área de risco 8. 
Área com ocupação irregular por sub-bacia em relação a área total 
da sub-bacia 

9. Programa de monitoramento, fiscalização e alerta 9.1 
Eventos de chuva monitorados em relação aos eventos de chuva do 
período 

10. Programa de manutenção 

10.1 
Número de bocas de lobo limpas em relação ao total de bocas de 
lobo  

10.2 
Número de bocas de lobo substituídas em relação ao total de bocas 
de lobo 

10.3 Extensão de rede cadastrada em relação a rede de drenagem total 

11. Programa de educação ambiental 11.1 Total de eventos de educação ambiental no município 
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PROGRAMA DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIOS E CÓRREGOS 

Indicador 1 

Indicador: Total de rios e córregos limpos em relação ao total 

Justificativa: 
O município não realiza a limpeza periódica dos rios e córregos o que acarreta 
obstrução nos corpos d’água favorecendo enchentes e inundações. 

Linha de Base: 
Percentual de rios que receberam a limpos em relação ao total. É dinâmica, 
devendo ser recalculada a cada mês. 

Unidade 
Referencial: 

Taxa que representa a quantidade de rios e/ou córregos limpos em relação ao total. 

Medida do 
Indicador: 

Divisão entre a quantidade de rios e/ou córregos limpos e o total de rios e córregos. 

 

% = 100 ×   
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒 𝑐ó𝑟𝑟𝑒𝑔𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒 𝑐ó𝑟𝑟𝑒𝑔𝑜𝑠
 

 

Periodicidade: Mensal 

Variação 
Esperada: 

Imediato Curto prazo 
Médio prazo 

(Revisão) 
Longo prazo 

75% 100% 100% 100% 

Fonte do Dado: Secretaria responsável pela limpeza 

 

PROGRAMA DE CANALIZAÇÃO DO ARROIO DOS PEREIRAS 

Indicador 1 

Indicador: Extensão canalizada em relação ao total a ser canalizado 

Justificativa: 
O trecho final do Arroio dos Pereiras terá que ser canalizado para evitar 

enchentes a montante.  

Linha de Base: Percentual do trecho canalizado em relação a ser canalizado. (Etapa da obra) 

Unidade 

Referencial: 
Taxa que representa a extensão já canalizada em relação ao total. 

Medida do 

Indicador: 

Divisão entre extensão já canalizada e a extensão a ser canalizada.  

 

% = 100 ×   
𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟
 

 

Periodicidade: Anual 

Variação 

Esperada: 

Imediato Curto prazo Médio prazo  Longo prazo 

- 50% 100% 100% 

Fonte do Dado: Secretaria responsável obra. 
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PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE BACIAS DE DETENÇÃO 

Indicador 1 

Indicador: Total de bacias implantadas e relação as bacias propostas 

Justificativa: As bacias de detenção reservam e controlam a vazão durante eventos de chuva.  

Linha de Base: Percentual de bacias implantadas em relação ao total de bacias propostas 

Unidade 

Referencial: 
Taxa que representa o total de bacias implantadas em relação ao total 

Medida do 

Indicador: 

Divisão entre o total de bacias implantadas pelo total de bacias propostas  

 

% = 100 ×   
𝐵𝑎𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟
 

 

Periodicidade: Anual 

Variação 

Esperada: 

Imediato Curto prazo Médio prazo  Longo prazo 

- 60% 100% 100% 

Fonte do Dado: Secretaria responsável pela obra. 
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PROGRAMA DE REALOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE INTERFERÊNCIAS 

Indicador 1 

Indicador: Total de interferências cadastradas 

Justificativa: 
Para um monitoramento efetivo é necessário o conhecimento do total de 

interferências existentes no município. 

Linha de Base: Total de interferências nos rios e córregos no município. 

Unidade 

Referencial: 
Quantidade de interferências 

Medida do 

Indicador: 
Quantidade de interferências cadastradas 

Periodicidade: Anual 

Variação 

Esperada: 

Imediato Curto prazo 
Médio prazo 

(Revisão) 
Longo prazo 

- 50% 100% 100% 

Fonte do Dado: Secretaria responsável pelo levantamento 

Indicador 2 

Indicador: Total de interferências realocadas em relação ao total. 

Justificativa: 
Para um monitoramento efetivo é necessário o conhecimento do total de 

interferências existentes no município. 

Linha de Base: 
Percentual de interferências retiradas ou realocadas em relação ao total 

cadastrado 

Unidade 

Referencial: 

Taxa que representa o total de interferências retiradas ou realocadas em relação 

ao total cadastrado.  

Medida do 

Indicador: 

Divisão entre o total de interferências retiradas ou realocadas pelo total 

cadastrado. 

% = 100 ×   
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑢 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

Periodicidade: Anual 

Variação 

Esperada: 

Imediato Curto prazo 
Médio prazo 

(Revisão) 
Longo prazo 

- 50% 100% 100% 

Fonte do Dado: Secretaria responsável pelo levantamento 
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PROGRAMA DE REGULAMENTAÇÃO 

Indicador 1 

Indicador: Existência de regulamentação para drenagem 

Justificativa: 
A ausência de regulamentação favorece a ocupação de áreas irregulares e de 

risco. 

Linha de Base: 
Não há linha de base, pois o indicador será comparado ao próprio indicador de 

períodos anteriores. 

Unidade 

Referencial: 
Existência do Plano 

Medida do 

Indicador: 
Existência do Plano 

Periodicidade: Anual 

Variação 

Esperada: 

Imediato Curto prazo Médio prazo  Longo prazo 

1 1 1 1 

Fonte do Dado: Secretaria responsável. 

 
 

PROGRAMA DE VAZÃO DE PRÉ-URBANIZAÇÃO 

Indicador 1 

Indicador: 
Número de lotes que atendem a vazão de pré-urbanização em relação ao total 

de lotes 

Justificativa: 
A vazão de pré-urbanização deverá ser mantida para não haver sobrecarga da 

rede de drenagem.  

Linha de Base: 
Percentual de lotes que atendem a vazão de pré-urbanização em relação ao total 

de lotes. 

Unidade 

Referencial: 

Taxa que representa o total de loteamentos que atendem a vazão de pré-

urbanização em relação ao total de lotes. 

Medida do 

Indicador: 

Divisão entre o total de lotes que atendem a vazão de pré-urbanização pelo total 

de lotes, por sub-bacia.  

 

% = 100 ×   
𝐿𝑜𝑡𝑒𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚 𝑎 𝑣𝑎𝑧ã𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 

 

Periodicidade: Anual 

Variação 

Esperada: 

Imediato Curto prazo Médio prazo  Longo prazo 

20% 50% 100% 100% 

Fonte do Dado: Secretaria responsável. 
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PROGRAMA DE COMPATIBILIZAÇÃO DO ZONEAMENTO 

Indicador 1 

Indicador: Área da sub-bacia que possui o coeficiente proposto em relação a área total. 

Justificativa: 
Para uma gestão eficaz por sub-bacia é necessário que o coeficiente de 

permeabilidade seja o mesmo para toda a sub-bacia. 

Linha de Base: Percentual da área da sub-bacia com o coeficiente correto. 

Unidade 

Referencial: 

Taxa que representa a área da sub-bacia que atende o coeficiente em relação a 

área total da sub-bacia. 

Medida do 

Indicador: 

Divisão entre a área que possui o coeficiente proposto pela área total da sub-

bacia. 

 

% = 100 ×   
á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑜 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑏 − 𝑏𝑎𝑐𝑖𝑎
 

 

Periodicidade: Anual 

Variação 

Esperada: 

Imediato Curto prazo Médio prazo  Longo prazo 

30% 50% 100% 100% 

Fonte do Dado: Secretaria responsável. 

 
 

PROGRAMA DE RETIRADA DE MORADORES EM ÁREA DE RISCO 

Indicador 1 

Indicador: 
Área com ocupação em área de risco por sub-bacia em relação a área total da 

sub-bacia 

Justificativa: 
As ocupações em área de risco são mais propensas a sofrer com enchentes e 

inundações. 

Linha de Base: Percentual da área da sub-bacia com ocupações em área de risco. 

Unidade 

Referencial: 

Taxa que representa a área da sub-bacia que possui ocupações em área de 

risco em relação à área total da sub-bacia. 

Medida do 

Indicador: 

Divisão entre a área risco pela área total da sub-bacia. 

 

% = 100 ×   
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑏 − 𝑏𝑎𝑐𝑖𝑎
 

 

Periodicidade: Anual 

Variação 

Esperada: 

Imediato Curto prazo Médio prazo  Longo prazo 

- 50% 30% 0% 

Fonte do Dado: Secretaria responsável. 
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ALERTA 

Indicador 1 

Indicador: Eventos de chuva monitorados em relação aos eventos de chuva do período. 

Justificativa: 
O município precisa ter o controle dos eventos de chuva ocorridos e o 

monitoramento das manchas e cotas de inundação 

Linha de Base: Percentual de eventos monitorados relação ao total de eventos de chuva. 

Unidade 

Referencial: 

Taxa que representa o total de eventos monitorados em relação ao total. 

a área da sub-bacia que possui ocupações em área de risco em relação  

Medida do 

Indicador: 

Divisão entre o total de eventos monitorados e o total de eventos de chuva. 

 

% = 100 ×  
𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑢𝑣𝑎
 

 

Periodicidade: A cada evento de chuva 

Variação 

Esperada: 

Imediato Curto prazo Médio prazo  Longo prazo 

100% 100% 100% 100% 

Fonte do Dado: Secretaria responsável. 
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO 

Indicador 1 

Indicador: Número de bocas de lobo limpas em relação ao total de bocas de lobo 

Justificativa: 
Para que o sistema de drenagem funcione de forma eficaz é necessária uma 

manutenção preventiva para evitar a obstrução das galerias. 

Linha de Base: 

A manutenção das bocas de lobo tem total relação com a eficiência do sistema, 

sendo assim a manutenção preventiva garante que o sistema funcionará durante 

as chuvas intensas. 

Unidade 

Referencial: 

Índice que representa a quantidade de bocas de lobo limpas em relação ao total 

de bocas de lobo 

Medida do 

Indicador: 

Divisão entre a quantidade de bocas de lobo limpas em relação ao total de bocas 

de lobo 

% = 100 ×  
𝐵𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜
 

 

Periodicidade: Anual 

Variação 

Esperada: 

Imediato Imediato Imediato Imediato 

70% 70% 70% 70% 

Fonte do Dado: Secretaria responsável. 

Indicador 2 

Indicador: 
Número de bocas de lobo substituídas em relação ao total de bocas de lobo 

danificadas 

Justificativa: 
Para que o sistema de drenagem funcione de forma eficaz é necessária uma 

manutenção corretiva quando necessário para evitar a obstrução das galerias. 

Linha de Base: 

A manutenção das bocas de lobo tem total relação com a eficiência do sistema, 

sendo assim a manutenção corretiva garante que o sistema funcionará durante 

as chuvas intensas. 

Unidade 

Referencial: 

Quantidade de bocas de lobo substituídas em relação as bocas de lobo 

danificadas 

Medida do 

Indicador: 

Divisão entre as bocas de lobo substituídas em relação as bocas de lobo 

danificadas 

% = 100 ×   
𝐵𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢í𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜 𝑑𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

Periodicidade: Anual 

Variação 

Esperada: 

Imediato Imediato Imediato Imediato 

70% 70% 70% 70% 

Fonte do Dado: Secretaria responsável.  
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PROGRAMA DE MANUTENÇÃO 

Indicador 3 

Indicador: Extensão de rede cadastrada em relação a rede de drenagem total 

Justificativa: 
O cadastro de drenagem visa a manter atualizadas as informações para em caso 
de novas obras e projetos, facilitar a manutenção da rede e agilizar a execução 
de novos projetos. 

Linha de Base: 
As redes de drenagem devem ser cadastradas logo após a apresentação dos 

projetos 

Unidade 

Referencial: 
Extensão da rede cadastrada em relação a rede de drenagem total 

Medida do 

Indicador: 

Divisão extensão da rede cadastrada em metros em relação a rede de drenagem 

total 

% = 100 ×   
𝑅𝑒𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑅𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Periodicidade: Anual 

Variação 

Esperada: 

Imediato Imediato Imediato Imediato 

50% 50% 50% 50% 

Fonte do Dado: Secretaria responsável. 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Indicador 1 

Indicador: Total de eventos de educação ambiental no município 

Justificativa: 
Os eventos de Educação Ambiental são de extrema importância para o 

entendimento da população em relação a drenagem urbana. 

Linha de Base: 
Não há linha de base, pois o indicador será comparado ao próprio indicador de 

períodos anteriores. 

Unidade 

Referencial: 
Existência de Eventos de Educação Ambiental 

Medida do 

Indicador: 
Existência de Eventos de Educação Ambiental 

Periodicidade: Anual 

Variação 

Esperada: 

Imediato Curto prazo Médio prazo  Longo prazo 

1 1 1 1 

Fonte do Dado: Secretaria responsável. 
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Além dos indicadores para a avaliação do PDDU, é necessário avaliar alguns 

indicadores complementares. Os indicadores complementares dizem respeito aos 

aspectos de infraestrutura, econômico-financeiros e de recursos humanos e qualidade 

selecionados para os serviços de manejo de águas pluviais e drenagem urbana, bem 

como o método do cálculo, período de coleta, responsável e abrangência. 

Tabela 36 - Indicadores complementares de infraestrutura. 

ICI1 Quantidade de pontos de alagamento e/ou inundações por ano (UD) 

Fórmula 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆/𝒐𝒖 𝒊𝒏𝒖𝒏𝒅𝒂çõ𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒂𝒏𝒐 (𝑼𝑫) 

Período de 
coleta 

Anual Responsável A definir 
 

ICI2 Quantidade de eventos de alagamento e/ou inundações por ano (UD) 

Fórmula 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆/𝒐𝒖 𝒊𝒏𝒖𝒏𝒅𝒂çõ𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒂𝒏𝒐 (𝑼𝑫) 

Período de 
coleta 

Anual Responsável A definir 
 

ICI3 
Quantidade de pessoas atingidas por alagamento e/ou inundação por ano 

(UD) 

Fórmula 
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒔𝒔𝒐𝒂𝒔 𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆

/𝒐𝒖 𝒊𝒏𝒖𝒏𝒅𝒂çã𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒂𝒏𝒐 (𝑼𝑫) 
Período de 

coleta 
Anual Responsável A definir 

 

ICI4 Percentual de vias pavimentadas na sede municipal (%) 

Fórmula 
𝑬𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔ã𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒗𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑬𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔ã𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒂 𝒔𝒆𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍
 × 𝟏𝟎𝟎 

Período de 
coleta 

Anual Responsável A definir 
 

ICI5 Rede de drenagem existente (%) 

Fórmula 
𝑬𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔ã𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒅𝒓𝒆𝒏𝒂𝒈𝒆𝒎

𝑬𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔ã𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒗𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔 
 × 𝟏𝟎𝟎 

Período de 
coleta 

Anual Responsável A definir 
 

ICI6 Área urbanizada (%) 

Fórmula 
Á𝒓𝒆𝒂 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍, 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖í𝒏𝒅𝒐 á𝒓𝒆𝒂𝒔 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂𝒔 𝒊𝒔𝒐𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔

Á𝒓𝒆𝒂 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐
 × 𝟏𝟎𝟎 

Período de 
coleta 

Anual Responsável A definir 
 

ICI7 Densidade demográfica na área urbana (habitantes/hectare) 

Fórmula 
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒏𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐

Á𝒓𝒆𝒂 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍, 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖í𝒏𝒅𝒐 á𝒓𝒆𝒂𝒔 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂𝒔 𝒊𝒔𝒐𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔 × 𝟏𝟎𝟎
   

Período de 
coleta 

Anual Responsável A definir 
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Tabela 37 - Indicadores econômico-financeiros. 

ICE1 
Total gasto com reparação de danos causados por eventos de alagamento 

e/ou inundação por ano (R$) 

Fórmula 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒎 𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂çã𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒂𝒏𝒐𝒔 𝒄𝒂𝒖𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔  

𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆/𝒐𝒖 𝒊𝒏𝒖𝒏𝒅𝒂çã𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒂𝒏𝒐 (𝑹$) 
Período de 

coleta 
Anual Responsável A definir 

Abrangência Área urbana 
 

ICE2 
Participação da despesa total dos serviços de drenagem e manejo das águas 

pluviais na despesa total do município (%) 

Fórmula 
𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒅𝒓𝒆𝒏𝒂𝒈𝒆𝒎 𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂𝒔 𝒑𝒍𝒖𝒗𝒊𝒂𝒊𝒔

𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐
 × 𝟏𝟎𝟎 

Período de 
coleta 

Anual Responsável A definir 
 

ICE2 
Despesa per capita com serviços de drenagem e manejo das águas pluviais 

(R$/habitante.ano) 

Fórmula 
𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒅𝒓𝒆𝒏𝒂𝒈𝒆𝒎 𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂𝒔 𝒑𝒍𝒖𝒗𝒊𝒂𝒊𝒔

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒏𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐
 

Período de 
coleta 

Anual Responsável A definir 

Tabela 38 – Indicadores de recursos humanos e de qualidade. 

IRH1 
Quantidade de reclamações ou solicitações em geral de atendimento de 

serviços (UD) 

Fórmula 
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒍𝒂𝒎𝒂çõ𝒆𝒔 𝒐𝒖 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂çõ𝒆𝒔 𝒆𝒎 𝒈𝒆𝒓𝒂𝒍 𝒅𝒆  

𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐𝒔 (𝑼𝑫) 
Período de 

coleta 
Anual Responsável A definir 

 

IRH2 Índice de solicitações atendidas (%) 

Fórmula 

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂çõ𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒍𝒂 𝒑𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂çõ𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒍𝒂 𝒑𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐
× 𝟏𝟎𝟎 

Período de 
coleta 

Anual Responsável A definir 
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APÊNDICE I – MINUTA DE REGULAMENTO DO MANEJO DE 

ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA 

REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS DO MUNICÍPIO DE IRATI/PR 

 
Estabelece as diretrizes e parâmetros para a prestação dos 
serviços de manejo de águas pluviais e drenagem urbana 
no município de Irati-PR 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL de Irati, estado do Paraná, aprovou o Plano e o Manual de 

Drenagem Urbana, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

TITULO I 

INTRODUÇÃO 

Art. 1º A regulamentação do serviço de drenagem urbana e manejo de águas pluviais têm 

como principal objetivo estabelecer diretrizes e parâmetros para garantir que o 

direcionamento das águas no território urbano ocorra sem causar prejuízo ao patrimônio 

público e privado, assim como às pessoas e ao meio ambiente. 

§1° O serviço de drenagem urbana e manejo de águas pluviais é de responsabilidade do 

município, que poderá delegar a prestação do serviço a terceiros na forma da lei. 

§2° Os convênios, contratos e outros instrumentos que deleguem a responsabilidade pela 

prestação do serviço deverão observas as disposições deste Regulamento e da agência 

reguladora estadual, sob pena de nulidade da concessão. 

§3° Este Regulamento deve ser interpretado de acordo com as disposições da Política 

Federal de Recursos Hídricos, das políticas federal e municipal de saneamento básico e 

suas normas complementares, assim como do Plano Diretor de Drenagem Urbana. 
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Art. 2° O glossário com as definições dos termos técnicos utilizados neste Regulamento 

encontra-se no Anexo I. 

 

TÍTULO II 

FONTES E PROPRIETÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Art. 3º São águas públicas de uso comum as correntes, canais, lagos e lagoas 

navegáveis ou flutuáveis, as fontes e reservatórios públicos e as nascentes perenes. 

Art. 4º São águas comuns as correntes não navegáveis ou flutuáveis.  

Art. 5° São águas particulares aquelas localizadas em terrenos particulares quando não 

enquadradas nas categorias de águas públicas. 

Art. 6° As águas subterrâneas poderão ser apropriadas pelos donos do através de poços 

e galerias, desde que não prejudique aproveitamentos existentes, nem derive ou desvie 

de seu curso natural. 

Art. 7° As águas pluviais pertencem ao dono da habitação ou ao empreendimento onde 

caírem diretamente, devendo seu uso estar compatibilizado com as necessidades da 

vizinhança e da comunidade.  

Parágrafo Único. As águas pluviais que caírem em terrenos públicos serão consideradas 

de uso comum.  

CAPÍTULO I 

PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Art. 8° A preservação dos recursos hídricos deve ser incentivada pelo município e pela 

comunidade, sendo expressamente vedado: 

I - Utilizar a rede de drenagem pluvial para transporte de esgoto sanitário e vice-versa; 
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II - Descartar resíduos sólidos de quaisquer espécies nas vias públicas e dispositivos de 

drenagem pluvial; 

III - Construir aterros sanitários e fossas sépticas próximos a aquíferos superficiais e 

subterrâneos sem que haja tratamento prévio; 

IV - Proceder ao escoamento da água pluvial proveniente de telhados por meio de 

escoamento no beiral ou por goteiras ou diretamente na calçada, ou sobre o imóvel 

vizinho, salvo em casos onde não houver possibilidade de proceder à ligação sob a 

calçada. Nesse último caso, a ligação poderá ser feita por meio de dutos fechados e com 

lançamento para a calçada em altura não superior a 20 (vinte) cm do pavimento; 

V - Proceder à introdução nas redes de drenagem pública urbana dos seguintes 

elementos: 

a) lodo proveniente de fossas sépticas, gorduras ou óleos oriundos de caixas 

de gordura ou retenção ou qualquer outro dispositivo semelhante e que 

necessitem de manutenção; 

b) entulho, resíduos plásticos, material particulado de quaisquer naturezas (ex: 

areias, lama, cimento, entre outros); 

c) materiais/substâncias explosivas ou inflamáveis; 

d) substâncias oleaginosas de quaisquer naturezas; 

e) águas servidas ou de qualquer outra natureza que não a proveniente da 

água de chuva; 

f) qualquer outro material/substância que por sua natureza/origem possa vir a 

comprometer o sistema de drenagem pluvial urbana, retardando ou 

paralisando o fluxo da água pluvial. 

VI - Apenas as áreas de recuo frontal mantidas como área verde poderão ser drenadas 

diretamente para o sistema público de drenagem pluvial. 

TÍTULO III 
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 DRENAGEM URBANA 

Art. 9° Toda ocupação que resulte em superfície impermeável deverá possuir uma vazão 

máxima específica de saída para a rede pública de acordo com o especificado no Manual 

de Drenagem Urbana por sub-bacia. 

§1° A vazão máxima de saída é calculada multiplicando-se a vazão específica pela área 

total do terreno. 

§2° Serão consideradas áreas impermeáveis todas as superfícies que não permitam a 

infiltração da água para o subsolo. 

§3° A água precipitada sobre o terreno não pode ser drenada diretamente para ruas, 

sarjetas e/ou redes de drenagem excetuando-se o previsto no §4° deste artigo. 

§4° As áreas de recuo frontal mantidas como áreas verdes poderão ser drenadas 

diretamente para o sistema de drenagem. 

Art. 10. A comprovação da manutenção das condições de pré-ocupação no lote ou no 

parcelamento do solo deve ser apresentada ao órgão competente. 

§1º Para terrenos com área inferior a 100 (cem) hectares, quando o controle adotado pelo 

empreendedor for o reservatório, o volume necessário do reservatório deve ser 

determinado através da equação especificada no Manual de Drenagem Urbana. 

§2° O volume de reservação necessário para áreas superiores a 100 (cem) hectares deve 

ser determinado através de estudo hidrológico específico, com precipitação de projeto 

com probabilidade de ocorrência de 10% (dez por cento) em qualquer ano (Tempo de 

retorno = 10 (dez) anos). 

§3° Poderá ser reduzida a quantidade de área a ser computada no cálculo referido no §1° 

se for(em) aplicada(s) a(s) seguinte(s) ação(ões): 

I - Aplicação de pavimentos permeáveis (blocos vazados com preenchimento de areia ou 

grama, asfalto poroso, concreto poroso) – reduzir em 50% (cinquenta por cento) a área 

que utiliza estes pavimentos; 
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II - Desconexão das calhas de telhado para superfícies permeáveis com drenagem – 

reduzir em 40% (quarenta por cento) a área de telhado drenada, ou seja, nos locais onde 

existe rede de drenagem, 60% da água que cai sobre o telhado deve ser encaminhada 

para a rede de drenagem, e os 40% restantes devem ir para as áreas permeáveis do 

terreno;  

III - Desconexão das calhas de telhado para superfícies permeáveis sem drenagem – 

reduzir em 80% (oitenta por cento) a área de telhado drenada, ou seja, nos locais que 

locais onde não existe rede drenagem, 80% do volume de água deve permanecer na área 

permeável do terreno, e os 20% restantes devem seguir para os corpos d’água; 

IV - Aplicação de trincheiras de infiltração – reduzir em 80% (oitenta por cento) as áreas 

drenadas para as trincheiras. 

§4° A aplicação das estruturas listadas no §3° estará sujeita à autorização do órgão 

gestor, após a devida avaliação das condições mínimas de infiltração do solo no local de 

implantação do empreendimento, a serem declaradas e comprovadas pelo interessado. 

Art. 11. Após a aprovação do projeto de drenagem pluvial da edificação ou do 

parcelamento por parte do órgão gestor é vedada qualquer impermeabilização adicional 

de superfície. 

Parágrafo Único. A impermeabilização poderá ser realizada se houver retenção do 

volume adicional gerado de acordo com a equação do §1° do art. 10. 

Art. 12. Os proprietários de edificações ou de parcelamentos do solo já instalados ou em 

instalação na data da publicação da presente Lei sem análise prévia do controle da 

drenagem urbana poderão, a critério do órgão gestor, ser convocados para regularizar 

sua atividade em caráter corretivo, mediante a comprovação do efetivo controle da 

drenagem urbana. 

TÍTULO IV 

SANÇÕES INFRAÇÕES E PENALIDADES 
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Art. 13. O município será responsável pela fiscalização das disposições deste 

Regulamento e demais normas aplicáveis, podendo desenvolver a atividade em 

cooperação com a prestadora do serviço, devendo manter canal de comunicação com a 

comunidade para o recebimento de denúncias. 

Art. 14. Além dos deveres e comportamentos já indicados neste Regulamento, será 

considerada infração sujeita a multa a descarga incorreta de efluentes sanitários na via 

pública ou na rede de drenagem pluvial pública e a céu aberto; 

Art. 15. O pagamento da multa não modifica a situação de irregularidade, assim posto, fica 

o infrator obrigado a proceder a regularização do problema objeto de autuação, ou a 

reparação dos danos causados e em desacordo com as disposições aqui contidas. 

Art. 16. O município deverá definir critérios e valores para a aplicação das penalidades, 

relacionadas às infrações previstas neste Regulamento. 

CAPÍTULO I 

TAXAS DE SERVIÇO 

Art. 17. As taxas deverão ser cobradas de acordo com a área impermeável do 

lote/volume de água pluvial que é lançada nos corpos d'água de acordo com o art. 12, 

Inciso III da Lei Federal nº 9.433/1997 - Política Nacional de Recursos Hídricos e 

regulamentadas em lei municipal específica. 

TÍTULO V 

 DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 18. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação deste Regulamento 

serão resolvidos entre o município, o agente regulador e a prestadora do serviço. 

ANEXO I 

GLOSSÁRIO DE DEFINIÇÕES 

I - Águas Pluviais: são aquelas que procedem imediatamente das águas de chuva.  
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II - Bacia de Drenagem: é a área de contribuição de águas pluviais para a área onde se 

pretende proceder à implantação de redes ou dispositivos de drenagem. 

III - Bacia de Detenção: são bacias construídas com a finalidade de reter a água pluvial de 

determinada área, no intuito de liberá-la lentamente na rede ou em córregos e rios, 

minimizando possíveis fenômenos de inundações. 

IV - Bacia Hidrográfica: é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos.  

V - Bocas de Lobo: são estruturas que recebem a água pluvial coletada e direcionada pelas 

sarjetas e vias públicas e que procedem à sua condução até a tubulação pertencente à 

microdrenagem. Situam-se normalmente sob a calçada ou a sarjeta. 

VI - Caixas de Ligação: são caixas subterrâneas construídas com o intuito de reunir 

condutos de ligação e os ligar à galeria principal. 

VII - Caixa de Retenção: são caixas subterrâneas construídas com o intuito de armazenar 

temporariamente o volume de água pluvial proveniente de telhados e das áreas 

descobertas presentes em terrenos particulares e liberá-la lentamente na rede ou na via 

pública, de forma a minimizar os impactos advindos dos períodos de intenso índice 

pluviométrico que promovem os fenômenos de inundação em determinadas áreas 

suscetíveis a eles. 

VIII - Dissipadores: estruturas construídas e dispostas em pontos específicos com o 

objetivo de reduzir a velocidade da água pluvial, de forma a minimizar os efeitos 

causados pela ação dessa água sobre o solo muitas vezes desprotegido, como por 

exemplo, processos erosivos em terrenos situados na margem de rios e córregos. 

IX - Drenagem: é o conjunto de dispositivos destinados ao escoamento da água pluvial, 

sendo compostos principalmente pelas estruturas de macro e microdrenagem. 

X - Greide: é o perfil do eixo longitudinal da superfície livre da via pública onde se 

pretende propor rede de água pluvial. 
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XI - Guia: é o meio fio da rua ou a faixa longitudinal de separação entre a rua 

propriamente dita e a calçada, sendo que seu ponto mais alto está no mesmo nível da 

calçada, recoberta na maioria das vezes por asfalto, calçamento ou concreto. 

XII - Microdrenagem: constitui-se no conjunto de dispositivos dimensionados com o 

objetivo de captar o escoamento superficial da água pluvial proveniente da superfície, 

podendo ser sarjetas, bocas de lobo, poços de visita, entre outros. 

XIII - Macrodrenagem: é o conjunto de canais naturais ou não e de galerias cujo objetivo é 

receber a água pluvial captada pela microdrenagem e direcioná-los para os rios principais 

da bacia hidrográfica. 

XIV - Manejo da Águas Pluviais: é o conjunto de atividades e infraestruturas voltadas à 

coleta, transporte, detenção ou retenção da água pluvial com o intuito de amortecer as 

cheias provenientes de eventos pluviométricos intensos, tratamento e reaproveitamento 

dessas águas. Insere-se nessa atividade o lançamento dessas águas nos rios principais 

da bacia hidrográfica. 

XV - Plano Municipal de Recursos Hídricos: são planos diretores que visam fundamentar 

e orientar a implementação de uma Politica Municipal de Recursos Hídricos e o 

gerenciamento desses recursos. São planos de longo prazo, com horizonte de 

planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos e 

tem, como conteúdo mínimo, o diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos no 

município de estudo, a análise das alternativas de crescimento demográfico, de evolução 

de atividades produtivas e de modificação dos padrões de ocupação do solo, das 

disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade 

com identificação dos conflitos potenciais, metas de racionalização de uso, aumento da 

quantidade e qualidade dos recursos disponíveis, entre outras, definidas pela Política 

Nacional de Recursos Hídricos.  

XVI - Poços de Visita: câmaras situadas em pontos específicos da rede de drenagem 

construídos com o objetivo de facilitar a inspeção da rede e proceder à sua manutenção. 

XVII - Rede Pluvial: condutos construídos com um diâmetro mínimo de 400 (quatrocentos) 

mm, destinados à condução da água pluvial coletada pelas bocas de lobo e ligações 
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provenientes de habitações e empreendimentos e transportá-la até rios, córregos ou 

pontos de lançamento. 

XVIII - Sarjeta: é o canal longitudinal de seção transversal triangular, situado entre a guia 

e a pista de rolamento, construída com o objetivo de captar e direcionar a água pluvial 

para os dispositivos componentes da microdrenagem. 

XIX - Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos: é um sistema de coleta, 

tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e 

fatores intervenientes em sua gestão. 
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