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1. APRESENTAÇÃO 

No processo de planejamento da cidade, o Plano Diretor de Drenagem Urbana é fundamental 

para auxiliar o município a promover melhorias estruturais e não estruturais, visando reduzir os 

impactos negativos da ocorrência de chuvas intensas ou prolongadas. Em Irati, a elaboração do 

Plano Diretor de Drenagem Urbana (com base no Termo de Referência da Tomada de Preços nº 

016/2017) foi efetivada a partir do Contrato de Obra e Serviço de Engenharia nº 026/2018, 

Contrato de Repasse nº 3683/1031966/2016/MCIDADES/Caixa. O trabalho em elaboração do 

Plano Diretor de Drenagem Urbana trata da gestão das águas pluviais devidamente planejada, 

considerando os componentes básicos previstos no Termo de Referência, quais sejam: a Política 

de Águas Pluviais; as medidas não estruturais e estruturais; os produtos gerados nos estudos; os 

programas propostos e as informações coletadas, organizadas e sistematizadas. 

Para elaboração de um Plano de Drenagem são realizados levantamentos a partir do cadastro da 

rede pluvial; bacias hidrográficas e suas características físicas; dados hidrológicos: precipitação, 

vazão e sedimentos; Plano Diretor Urbano, Plano Municipal de Resíduos Sólidos; Plano Municipal 

de Saneamento Básico e Sistema de Gestão Urbana. A política do Plano deve se basear-se em 

princípios e objetivos do controle das águas pluviais; em estratégias de desenvolvimento do plano 

como a compatibilidade entre os Planos preparados para a cidade; e a definição de cenários de 

desenvolvimento urbano e riscos para as inundações.  

O Plano Diretor de Drenagem Urbana tem o objetivo de criar os mecanismos de gestão da 

infraestrutura urbana relacionando com o escoamento das águas pluviais e dos rios na área 

urbana. Este planejamento visa evitar perdas econômicas, e a melhorar as condições de saúde e 

do meio ambiente da cidade, dentro de princípios econômicos, sociais e ambientais definidos pelo 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Em Irati, o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati 

foi elaborado em cinco relatórios. Estes são o Plano de Trabalho Consolidado e quatro relatórios 

distribuídos em quatro fases de elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati, 

conforme ilustra a Figura 1. 
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Figura 1. Fases e produtos previstos para o PDDU de Irati. 

O Produto 1 – Plano de Trabalho Consolidado teve como objetivo orientar a elaboração do 

Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati. Este foi desenvolvido com base no Termo de 

Referência (TR) da Tomada de Preços (TP) nº 016/2017. Este contempla as etapas dos trabalhos, 

produtos e conteúdo de elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati.  

O Produto 2 – Relatório do Diagnóstico da Drenagem Urbana trata principalmente da 

descrição dos trabalhos iniciais, os quais envolvem a obtenção e tratamento dos dados 

secundários para o desenvolvimento do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati. Esta etapa 

conta com: a delimitação das bacias hidrográficas do município; descrição fisiográficas e cálculo 

de vazões para as bacias; análise dos cenários de ocupação e sua expansão (temporal e 

espacial); e análise histórica e tendencial de vazões de cheias nas bacias. 

Em seguida, o Produto 3 – Relatório de Análise da Drenagem Urbana apresenta a análise das 

obras hidráulicas existentes para cada sub-bacia. Assim, foram visitados os principais pontos de 

interesse para a proposição de medidas de controle estruturais e não estruturais. Uma vez 
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calculadas as possíveis vazões de projeto para os diferentes cenários, foi verificado se as 

estruturas atuais e projetadas atendem a demanda. Além disso, foram apresentados os 

anteprojetos das estruturas necessárias como medidas de controle (as quais deverão ser 

incluídas nas medidas não-estruturais como de uso público prioritário). Também foram elaborados 

orçamentos estimativos que servirão de referência para o planejamento da implantação dessas 

medidas. 

O Produto 4 – Relatório do Prognóstico da Drenagem Urbana teve como base os conteúdos 

abordados nos produtos anteriores para a elaboração do Programa Municipal de Drenagem. Este 

é instrumento de planejamento para a implantação das medidas propostas no Plano de Drenagem 

Urbana de Irati; parte fundamental para a implantação do Plano e obtenção de recursos. O 

Produto 4 apresenta o cenário normativo utilizado para as medidas propostas; criado com base 

nas demandas de medidas estruturais, medidas não-estruturais e escoamento superficial para os 

próximos 30 anos. Ainda, foram estabelecidas metas e indicadores, propostas de 

regulamentações, e programas e ações para as ações corretivas e preventivas para a drenagem 

urbana do município.  

Por fim, o Produto 5 – Manual de Drenagem e Plano de Ações – Relatório de 

Recomendações tem como objetivo principal auxiliar nas áreas de: planejamento e projetos de 

drenagem urbana, planejamento e controle do uso do solo, além de projetos, análise e aprovação 

de novos empreendimentos. Este estabelece critérios de planejamento, controle e projeto, 

abordando: 

 Variáveis hidrológicas regionalizadas para projetos de drenagem urbana; 

 Elementos hidráulicos para o projeto de estruturas de controle; 

 Critérios para a avaliação e controle dos impactos do desenvolvimento urbano 
sobre o sistema de drenagem; 

 Controle da qualidade da água pluvial;  

 Legislação e regulamentação associada; e 

 Síntese dos planos elaborados para cada sub-bacia. 

Destaca-se que a utilização deste documento é para consulta como suporte técnico, e não 

como norma rígida. Sendo assim, é de competência do projetista orientar os projetos de acordo 

com o conhecimento existente sobre o assunto abordado onde este documento é apenas uma 

parte integrante. Como normas rígidas devem ser observadas as imposições da legislação 

pertinente. 



MANUAL DE DRENAGEM E PLANO DE AÇÕES 
Relatório de Recomendações 

INTRODUÇÃO 
 

 

11 11 

2. INTRODUÇÃO 

2.1. Drenagem Urbana 

Segundo a legislação, o tema é tratado como “drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e 

fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas”, definido como: “conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, 

detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final 

das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas” (Lei 11.445/2007, art. 3º, inciso I-d). 

Neste contexto, o Plano Diretor de Drenagem Urbana auxiliará também o município no 

cumprimento do seguinte princípio fundamental: “disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de 

serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 

respectivas redes, adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e 

privado” [...] (Lei 11.445/2007, art. 2º, Inciso IV). 

2.2. Impactos da Urbanização nos Sistemas de Drenagem 

O intenso processo de urbanização das últimas décadas e o rápido crescimento das cidades, 

muitas vezes sem o adequado planejamento urbano, têm gerado muitos problemas de 

infraestrutura urbana, especialmente em relação à drenagem de águas pluviais. O sistema de 

drenagem faz parte do conjunto de melhoramentos públicos existentes em uma área urbana junto 

como as redes de água, de esgotos sanitários, de cabos elétricos e telefônicos, além da 

iluminação pública, pavimentação de ruas, guias e passeios, parques, áreas de lazer, entre 

outros. O principal diferencial do sistema de drenagem em relação aos demais é que o 

escoamento das águas das chuvas sempre ocorrerá, independente de existir ou não sistema de 

drenagem adequado, sendo que a qualidade desse sistema é que determinará se os benefícios 

ou prejuízos à população serão maiores ou menores.  

A causa dos problemas de drenagem está ligada a vários fatores como a impermeabilização do 

solo, a remoção da vegetação, a ocupação de várzeas, a estruturação do sistema viário em vias 

de fundo de vale, a atividade agrícola sem controle ambiental, a configuração física-ambiental do 
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sítio urbano que pode ser ou não favorável ao desencadeamento de processos erosivos como o 

transporte e deposição de sedimentos, a disposição inadequada de resíduos sólidos, a retificação 

de rios, a ausência de planos urbanísticos integrados, entre outros. Tais problemas afetam 

diretamente a população, causando perdas materiais, físicas e financeiras além de contribuir para 

a piora na qualidade de vida dos munícipes.  

Nesse sentido, os sistemas de drenagem urbana vêm a contribuir para a minimização e solução 

desses problemas, provendo ao município, uma série de orientações e diretrizes que, 

considerando as especificidades do município, apresente soluções e medidas, sejam essas 

higienistas, compensatórias, estruturais e não estruturais, que em conjunto com o poder público, 

iniciativa privada e população local, desenvolvam políticas, programas, práticas e ações voltadas 

para a conservação do meio ambiente e consequente redução dos impactos causados pela 

chuva.  

2.3. Planejamento em Drenagem Urbana 

Do ponto de vista legal, a Política Nacional de Saneamento Básico, Lei Federal 11.445 de 05 de 

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

seu Decreto Regulamentador nº 7.217 de 21 de junho de 2010, estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico. A Lei nº 13.308 de 6 de julho de 2016, complementa e altera a Política 

Nacional do Saneamento Básico.  

O Plano Diretor de Drenagem Urbana tem o objetivo de criar os mecanismos de gestão da 

infraestrutura urbana relacionando com o escoamento das águas pluviais e dos rios na área 

urbana. Este planejamento visa evitar perdas econômicas, e a melhorar as condições de saúde e 

do meio ambiente da cidade, dentro de princípios econômicos, sociais e ambientais definidos pelo 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Para elaboração de um Plano de Drenagem são 

realizados levantamentos a partir do cadastro da rede pluvial; bacias hidrográficas e suas 

características físicas; dados hidrológicos: precipitação, vazão e sedimentos; Plano Diretor 

Urbano, Plano Municipal de Resíduos Sólidos; Plano Municipal de Saneamento Básico e Sistema 

de Gestão Urbana. A política do Plano deve se basear-se em princípios e objetivos do controle 

das águas pluviais; em estratégias de desenvolvimento do plano como a compatibilidade entre os 

Planos preparados para a cidade; e a definição de cenários de desenvolvimento urbano e riscos 

para as inundações. 
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O Plano de Drenagem Urbana da cidade de Irati vai dar subsídios técnicos e institucionais à 

Prefeitura Municipal, a fim de reduzir os impactos das inundações no meio ambiente do quadro 

urbano e criar as condições para uma gestão sustentável da drenagem urbana. 

2.4. Sistemas de Macrodrenagem e Microdrenagem 

De modo geral o sistema tradicional de drenagem urbana é composto por dois sistemas distintos 

que devem ser planejados e projetados sob critérios diferenciados sendo esses: o sistema de 

microdrenagem e o sistema de macrodrenagem. Além desses, existem os sistemas higienistas 

que se baseiam no rápido escoamento do excesso pluvial contribuindo para o aumento nos 

volumes e vazões de água com redução no tempo de escoamento e os sistemas compensatórios, 

que visam compensar as consequências da urbanização de forma qualitativa e quantitativa de 

forma integrada e com menor impacto ao meio ambiente. O sistema inicial de drenagem, ou de 

microdrenagem, é aquele composto por estruturas mais localizadas como o pavimento das ruas, 

guias e sarjetas, bocas de lobo, rede de galerias de águas pluviais e, também, canais de 

pequenas dimensões. Esse sistema tipicamente é dimensionado para o escoamento de vazões de 

2 a 10 anos de período de retorno. Quando bem projetado e com manutenção adequada, 

praticamente elimina as inconveniências ou as interrupções das atividades urbanas, que advém 

das inundações e das interferências das enxurradas.  

Já o sistema de macrodrenagem é constituído, em geral, por canais (abertos ou fechado) de 

maiores dimensões, projetados para vazões de 25 a 100 anos de período de retorno. Do seu 

funcionamento adequado depende a prevenção ou minimização dos danos às propriedades, dos 

danos à saúde e perdas de vida das populações atingidas, seja em consequência direta das 

águas, seja por doenças de veiculação hídrica. A implantação da macrodrenagem nos centros 

urbanos também evita o aumento de sedimentos lançados sobre os cursos d’ água, contribuindo 

para o atraso no assoreamento de seus leitos e retardo na perda da capacidade vazante da calha. 

2.5. Medidas de Controle na Drenagem Urbana 

Dentre as medidas de controle na drenagem urbana, são apresentadas as medidas estruturais e 

não estruturais. Dentre as medidas não estruturais, estão a legislação e regulamentação sobre o 

aumento da vazão devido à urbanização e ocupação da área de risco de áreas ribeirinhas, e a 

gestão dos serviços urbanos relacionados com as águas pluviais (Figura 2). 
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Figura 2. Medidas não estruturais do Plano Diretor de Drenagem Urbana. 

As medidas estruturais envolvem as infraestruturas necessárias para cada sub-bacia urbana 

destacada da sua geografia de fluxo, além de medidas estruturais de proteção contra inundações 

ribeirinhas, quando for o caso. A definição das bacias urbanas é a primeira ação do Plano quanto 

às medidas estruturais. Esta definição se baseia numa sub-divisão de rios que escoam para um 

grande sistema (lago, rio, reservatório ou estuário), os escoa para fora dos limites da cidade. 

Considerando que para cada sub-bacia será elaborado um Plano, admite-se que as mesmas não 

deverão exportar impactos, mas representam características de interferências entre si através do 

escoamento. Uma mesma macro-bacia urbana pode ser subdividida quando isto for necessário 

em função do seu desenvolvimento e tamanho. São analisados os dados de entrada 

(características urbanas, hidrologia, topografia, entre outras) e realizado uma caracterização dos 

sistemas e definições de projetos estruturais de acordo com os cenários de análise, atuais e 

futuros, risco do projeto e a capacidade do sistema existente. Em seguida, são definidas as 

alternativas de controle, por meio do seguinte:  

 Identificação em campo dos possíveis locais para reservatórios de detenção; 

 Avaliação dos volumes disponíveis em função das cotas; e 

 Trechos que podem ser ampliados e seus condicionantes. 

Para determinar a combinação ótima o planejador poderá verificar as alternativas disponíveis: 

 Redução do escoamento superficial através de medidas na fonte (geralmente para 
futuros cenários);  
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 Detenções em locais em que existem áreas disponíveis ou mesmo em locais 
enterrados quando as abertas não forem possíveis; e 

 Ampliação da capacidade de escoamento do sistema. 

Por fim, as alternativas são avaliadas economicamente. A verificação do projeto poderá se dar 

com apoio de modelo hidrodinâmico para análise das condições do risco, ou seja, avaliar 

diferentes tempos de recorrência e os possíveis danos para cada cenário. A avaliação econômica 

deverá levar em consideração os custos e os benefícios, o que poderá auxiliar na definição das 

soluções viáveis. 

2.6. Terminologia 

Bocas de Lobo 
Estão localizadas em pontos apropriados nas sarjetas, para captação 

das águas pluviais. 

Condutos Forçados 

Estes são destinados para a condução das águas superficiais 

coletadas, para o seu escoamento de maneira segura e eficiente, 

sem preencher completamente a seção transversal do conduto. 

Drenagem 
Retirada de água superficial ou água subterrânea (por bombeamento 

ou gravidade) de uma determinada área. 

Galeria 
Canalizações publicas com a finalidade de conduzir as águas pluviais 

captadas pelas bocas de lobo e por ligações privadas. 

Poço de visita Permitem a inspeção e limpeza da rede.  

Meio-fio 

Dispositivos de pedra ou concreto alocados entre o passeio (com a 

face superior de mesmo nível) e a via publica (paralelamente ao seu 

eixo). 

Macrodrenagem 

Formada pelo conjunto de obras e infraestruturas que recebem o 

escoamento dos dispositivos de microdrenagem, adequando a vazão 

e minimizando impactos de erosão, assoreamento e inundações. 

Microdrenagem 

Composta pelos dispositivos de drenagem responsáveis pela 

captação das águas pluviais e por sua condução até o sistema de 

macrodrenagem. 

Sarjeta Faixas de via publica paralelas e vizinhas ao meio-fio. 

Sarjetões 
Estão localizados no cruzamento de vias publicas, com o objetivo de 

orientar o escoamento das aguas sobre as sarjetas. 

Trecho Porção da galeria localizada entre dois poços de visita. 

Tubos de Ligação 
Tubulações com a finalidade de conduzir as aguas pluviais (captadas 

nas bocas de lobo) para as galerias ou poços de visita. 

Vazão 
Volume de líquido que passa por uma superfície, por unidade de 

tempo. 
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3. CARACTERIZAÇÃO MUNICIPAL 

 

 

 

Localização: 

O município de Irati está localizado no Segundo Planalto Paranaense. 

na Mesorregião “Sudeste Paranaense” e na microrregião de mesmo 

nome. Faz divisa com os municípios de Prudentópolis e Imbituva ao 

norte, Fernandes Pinheiros a leste, Rebouças e Rio Azul ao sul e 

Inácio Martins a oeste. Possui extensão territorial de 999.3 km² e 

altitude média de 812 metros. 

 

 

 

 

 

População: 

A população do município é de 56.207 habitantes, sendo 43.817 

residentes da sede municipal (IBGE, 2010). A taxa de urbanização de 

Irati é de 80%, índice bastante elevado se comparado aos demais 

municípios da microrregião. Do mesmo modo, a densidade 

demográfica é bastante superior, concentrando aproximadamente 56 

habitantes por km². Para 2017, estima-se uma população total de 

60.425 habitantes. 

 

 

 

 

 

Clima Regional 

Considerando a classificação de Köppen-Geiger, Irati possui clima do 

tipo Cfb, caracterizado como subtropical, mesotérmico úmido e sem 

estação seca definida. Os verões são frescos, com maior propensão à 

ocorrência de chuvas, ao passo que os invernos são frios, com 

geadas frequentemente severas, sobretudo nos pontos de maior 

altitude topográfica. As informações referentes à pluviosidade, 

umidade relativa do ar e temperatura estão representadas na 

Figura 3. 
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Figura 3. Pluviosidade, umidade relativa do ar média, e temperatura 
mensal (mínima, média e máxima) em Irati. 

Fonte: INMET (2018). 

Pluviosidade: Com relação a pluviosidade, destaca-se o alto índice pluviométrico durante o 

período de verão. Em contrapartida, o período de inverno é caracterizado por baixas 

temperaturas e redução dos eventos de pluviosidade. 

Umidade Relativa do Ar: A umidade relativa média do ar mensal em Irati apresenta 

acentuada redução a partir do mês de agosto, registrando seu menor índice no mês de 

novembro. Os meses da primavera são tidos como os de menor umidade relativa do ar, 

situação que só se modifica a partir de dezembro. 

Temperatura: As temperaturas na região de Irati caracterizam o sistema climatológico do Sul 

do país, quando no verão são registradas as médias mais elevadas devido ao domínio da 

MTa e com a gradativa redução das temperaturas no período que compreende a estação de 

outono, a partir do mês de abril. Durante o inverno, e sob influência da MPa, as temperaturas 

médias têm registros de valores mais baixos, apresentando progressiva elevação durante a 

estação de primavera, iniciando no mês de setembro. 
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GEOLOGIA E SOLOS 

Em relação à geologia (Figura 4), segundo o Plano Diretor de Irati, a formação geológica do 

município é bastante complexa, reunindo rochas das formações Serra Geral, Botucatu, Rio do 

Rasto, Teresina, Serra Alta, Irati, Palermo e intrusivas básicas (soleiras de diabásio).  

De acordo com a MINEROPAR, é comum que a erosão e a decomposição seletivas das rochas 

basálticas ressaltem na topografia as unidades de derrames, formando verdadeiras escarpas, 

representadas por áreas com declividades acima de 20,0%, as quais são delimitadas por quebras 

de relevo positivas e negativas, aproximadamente coincidentes com os planos de contato entre os 

derrames. O padrão de fraturas, juntamente com as zonas vesiculares do topo dos derrames, 

pode funcionar como canal alimentador de aquíferos subterrâneos. Com relação às rochas 

sedimentares, predominam nessa região arenitos, siltitos e folhelhos com índices médios a altos 

de vulnerabilidade ao intemperismo e à erosão, requerendo cuidados específicos para uso e 

ocupação do solo, conforme recomendações da MINEROPAR, a saber: 

 Implantação de sistemas distintos de escoamento de águas pluviais e servidas, 
integrados aos sistemas a jusante; 

 Implantação de tubulações em todas as linhas de drenagem ou concentração de 
fluxo com declividade superior a 2,5%; 

 Implantação de dispositivos de dissipação de energia nos pontos de lançamento; 

 Orientação da ocupação através da implantação de lotes com sua maior dimensão 
paralela às curvas de nível; 

 Orientação da ocupação com implantação de lotes com sua maior dimensão 
ortogonal à linha de enchente nos fundos de vale; 

 Limitação da ocupação urbana através de exigências quanto à drenagem e à 
terraplenagem prévia, estimulando a preservação permanente de fundos de vale; 

Segundo o mapeamento da MINEROPAR e as considerações da Prefeitura Municipal de Irati, 

predominam na região do município, os argissolos, cambissolos, latossolos, neossolos e 

nitossolos (Figura 4). De maneira geral, pode-se concluir que os solos encontrados em Irati 

são de baixa fertilidade e com suscetibilidade média a alta à erosão, o que, associado ao relevo 

acidentado que caracteriza a maior parte do território municipal, opõe severas restrições à 

atividade agrícola, principalmente àquelas culturas que demandam o emprego de mecanização. 

Ademais, a necessidade de utilização de corretivos e de adoção de cuidados especiais quanto ao 

manejo, encarece a produção e limita o leque de culturas passíveis de serem desenvolvidas pelos 

produtores no município.  
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Figura 4. Formação geológica e tipos de solos em Irati. 

GEOMORFOLOGIA 

Como o município de Irati localiza-se no divisor de águas de importantes bacias do estado do 

Paraná e próximo a transição do Segundo para o Terceiro Planalto, seu relevo é caracterizado por 

expressivas variações topográficas. A altitude mínima em Irati é de 865 m, a média é de 865 m e a 

máxima é de 1292 m em relação ao nível do mar. O gráfico da Figura 5, apresenta a 
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distribuição das altitudes em intervalos de classe de 50 em 50 metros, no qual nota-se que a 

maior parte do território municipal encontra-se no intervalo entre 800 a 900 m.  

 

Figura 5. Distribuição dos intervalos altimétricos em Irati. 

CARACTERIZAÇÃO DE USO E COBERTURA DO SOLO  

Do ponto de vista fitogeográfico o município de Irati situa-se principalmente no domínio da 

Floresta Ombrófila Mista Montana (Floresta com Araucária-Mata dos Pinhais) com fragmentos nas 

porções topográficas mais elevadas de Floresta Ombrófila Mista Alto Montana. Em virtude das 

transformações ocorridas no último século, a área florestal do município, assim como em todo o 

Paraná, encontra-se bastante modificada, restando centenas de pequenos fragmentos isolados de 

cobertura florestal; sendo a atividade agrícola a maior responsável por esta modificação. O 

município não dispõe de grandes áreas de exploração mineral. 

As poucas jazidas existentes são pequenas, fragmentadas e distribuídas por toda a extensão 

territorial do município, cuja explotação é de minerais não metálicos como areia, basalto e 

folhelho. Irati também não abriga unidades de conservação, mas em contrapartida, registram-se 

diversas comunidades Faxinais, cujo estilo de vida caracteriza-se por estilo de vida próprio 

pautado no uso coletivo da terra para a criação de animais, produção agrícola de base familiar e o 

extrativismo florestal de baixo impacto. De acordo com os dados do ITCG, não há no município a 

presença de Terras Indígenas, Sítios Arqueológicos e demais comunidades tradicionais. 

HIDROGRAFIA 

O território municipal de Irati possui uma extensa e densa rede de drenagem dividida em três 

grandes bacias hidrográficas, sendo as suas porções oeste e noroeste tributárias da bacia do rio 

Ivaí; as suas regiões norte, nordeste e leste contribuintes da bacia do rio Tibagi; e a sua parte 

centro-sul integrante da bacia do rio Iguaçu (Figura 6). 
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O principal curso 

d’água do município 

pertencente à bacia do 

Ivaí é o rio dos Patos. 

Na bacia do rio Tibagi o 

curso d’água mais 

importante é o rio das 

Antas, que corre para 

nordeste e deságua no 

Rio Imbituva – afluente 

do rio Tibagi. Já na 

bacia do rio Iguaçu 

destacam-se os rios 

Preto, Corrente, Cachoeira e Riozinho, cujas águas se dirigem para o sul e confluem para o rio 

Potinga, que é tributário do Iguaçu. Os principais cursos de água situados na sede municipal são: 

rio das Antas, rio Bonito, arroio do Meio, arroio da Cascata; arroio Nhapindazal; arroio Saldanha; 

córrego Vasiliesvks; arroio dos Coxinhas; arroio Lajeado; arroio Grande; rio Riozinho; arroio 

Manjolo e rio Campinas. No extremo leste do município, situam-se os mananciais superficiais de 

abastecimento público da população como os cursos de água do alto Rio Imbituva que drenam 

para o município de Fernandes Pinheiro e o Arroio Nhapindazal, tributário do Rio das Antas. O 

ICMS ecológico, conferido ao município desde 1997, contribuiu com mais de R$ 200.000 no ano 

de 2017 (IAP, 2017), o que reforça a importância da preservação dos cursos do leste iratiense.  

SEDE MUNICIPAL E SUAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

A sede municipal de Irati (Figura 7) está situada no extremo leste do município e é constituída 

por um perímetro urbano de 5.189,47 hectares. Segundo dados da Prefeitura, concentram na 

sede quase 15.000 lotes distribuídos em mais de 440 quadras. As quadras urbanas situam-se 

principalmente nas áreas cuja declividade é inferior a 10%, sendo esse aspecto um dos principais 

limitantes da expansão urbana. Do ponto de vista geográfico, a sede municipal possui relevo 

variando entre 780 a 1.013 metros de altitude e abriga 9 sub-bacias. A cobertura do solo é 

basicamente composta por áreas antropizadas e poucas áreas verdes. 

 

Figura 6. Hidrografia do município de Irati. 
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Dentre os espaços livres de edificação na 

cidade, destaca-se as matas ciliares dos 

afluentes formadores do rio das Antas e 

do trecho superior do arroio dos Pereiras, 

o Parque Aquático no bairro Rio Bonito e 

o grande terreno da fábrica de fósforo, no 

bairro de mesmo nome. Alguns terrenos 

reflorestados podem ser avistados nos 

bairros do sul de Irati, como Lagoa e 

Jardim Aeroporto. Nesses locais também 

verifica-se que parcelamentos de solo 

recentes, incluindo o lançamento de 

conjuntos residenciais e condomínios, 

como as casas do Programa Minha Casa 

Minha Vida, do governo federal. De 

acordo com o Plano de Saneamento de 

Irati, a Sede conta com pelo menos 60 km 

de galerias pluviais, correspondendo a 

apenas 10% do total de vias urbanas. As 

sub-bacias que contém a sede municipal 

são: Sub-bacia do Alto Antas, Baixo Antas 

e Médio Antas, Sub-bacia do Rio Bonito, 

Sub-bacia do Rio Cascata, Sub-bacia do Rio do Meio, Sub-bacia do Arroio Nhapindazal, Sub-

bacia do Arroio dos Pereiras, e Sub-bacia do Rio Riozinho; sua caracterização geral é 

apresentada na Figura 8.  

Figura 7. Sede municipal e sub-bacias. 
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Figura 8. Sub-bacias hidrográficas urbanas e suas características.
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4. VARIÁVEIS HIDROLÓGICAS 

O estudo hidrológico de uma região se faz necessário para a prospecção de possíveis 

mecanismos de controle de escoamento nos pontos de galerias pluviais e nos pontos de 

lançamento nos córregos e rios. Este capítulo tem por objetivo apresentar os métodos e 

procedimentos a serem utilizados para o cálculo das vazões de projeto. 

4.1. Precipitações de Projeto 

Para o dimensionamento dos sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais, é preciso que se 

calcule, a partir dos valores das intensidades pluviométricas, a vazão que deva ser escoada pelos 

mesmos. O valor da intensidade da chuva é definido em função dos padrões regionais de chuva, 

assim como, a duração do evento e a frequência de ocorrência. A determinação dessa relação é 

feita a partir de dados históricos de postos pluviométricos. 

A relação entre Intensidade, Duração e Frequência pode ser presentada graficamente ou através 

de uma equação que tem como fórmula geral (Fendrich, 1998): 

FENDRICH, 1998: 

       
   

      
 

Onde: 

   intensidade pluviométrica (mm/min); 

    período de retorno (anos); 

   duração da chuva (min); 

K, a, b, c = parâmetros determinados para a estação pluviométrica. 
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4.2. Tempo de Retorno 

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

projeto. Ou seja, um tempo de recorrência de 10 anos refere-se a um risco de 1/10 (um evento 

superado, no caso a intensidade da chuva, a cada 10 anos).  

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

parâmetros definidos pelo DAEE/CETESBE (Departamento de Águas e energia Elétrica de 

SP/Companhia Ambiental do Estado de SP) que são estabelecidos de acordo com o tipo de 

ocupação da área, conforme a Tabela 1. 

Tabela 1. Períodos de retorno em função da ocupação da área. 

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

Microdrenagem Residencial 2 

Microdrenagem Comercial 5 

Microdrenagem Edifícios de Serviço ao Público 5 

Microdrenagem Aeroportos 25 

Microdrenagem 
Áreas comerciais e serviço de 

tráfego 
5 - 10 

Macrodrenagem Áreas comerciais e residenciais 50 - 100 

Macrodrenagem Áreas de importância específica 500 

Fonte: DAEE/CETESB (1998). 

4.3. Tempo de Concentração 

O tempo de concentração (Tc) é o tempo necessário para que toda a área da bacia contribua para 

o escoamento superficial na seção de saída. Tucci (2007) diz que em uma bacia urbana 

normalmente estão presentes os três tipos de escoamento com maior significado, dependendo 

das características da bacia. A seguir são apresentadas algumas das fórmulas mais utilizadas 

(Kibler, 1982). Nas equações o Tc é obtido em minutos. 
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KIRPICH: 

                       

Onde: 

L= comprimento do talvegue em km; 

S = declividade do talvegue em m/km. 

FEDERAL AVIATION AGENCY: 

                              

Onde: 

C = coeficiente de escoamento do método Racional; 

L= comprimento do talvegue em km; 

S = declividade do talvegue em m/m 

DOOGE: 

                      

Onde: 

A = Área da bacia em km²; 

S = declividade do talvegue em m/m 

4.4. Vazão de Cheias 

Um dos fatores mais importantes no cálculo da vazão de projeto pelo Método Racional é a 

intensidade de chuva utilizada, a qual é função da duração e da frequência do evento de chuva 

(tempo de recorrência).  

 

Segundo Tucci (2007): 

”A vazão máxima pode ser estimada com base na precipitação, por métodos que representam 
os principais processos da transformação da precipitação em vazão e pelo método racional, 
que engloba todos os processos em apenas um coeficiente.” (TUCCI, 2007). 
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Figura 9. Comparação entre os 
hidrogramas de cheia. 

Fonte: Tucci, 2007. 

MÉTODO RACIONAL: 

              

Onde: 

C = escoamento superficial; 

A = área da bacia em km²; 

Q = vazão de pico em m³. 

Os principais impactos da urbanização sobre o ciclo hidrológico são: 

 Aumento do escoamento superficial e da vazão máxima dos hidrogramas e 
antecipação dos picos; 

 Redução da evapotranspiração e do escoamento subterrâneo e rebaixamento do 
lençol freático; 

 Aumento da produção de material sólido; 

 Deterioração da qualidade das águas superficiais, principalmente no início das 
chuvas, quando a drenagem de águas carreia material sólido e lava as superfícies 
urbanas. 

A Figura 9 apresenta, de forma esquemática, a diferença entre os hidrogramas de cheia em 

áreas urbanizadas e não-urbanizadas. 

É possível observar que os 

hidrogramas relativos às áreas 

urbanizadas apresentam maiores 

vazões máximas, menores tempos 

relativos à vazão máxima (tempos de 

pico) e menores tempos de duração 

(ALESSI F. KOKOT P. J. GOMES, 

2006). Foram considerados os valores 

de coeficiente de escoamento, ou 

coeficiente de perdas C, apresentados 

na Tabela 2. 
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Tabela 2. Valores do coeficiente de escoamento (c) considerados. 

Zonas C 

Edificação muito densa 
Partes centrais, densamente construídas de 

uma cidade com ruas e calçadas 
pavimentadas. 

0,70-0,95 

Edificação não muito 
densa 

Partes adjacentes ao centro, de menos 
densidade de habitações, mas com ruas e 

calçadas pavimentas. 
0,60-0,70 

Edificação com poucas 
superfícies livres 

Partes residenciais com ruas pavimentadas 0,50-0,60 

Subúrbios com alguma 
edificação. 

Partes de subúrbios com pequena densidade 
de construção. 

0,10-0,25 

Matas, parques e campos 
de esporte 

Partes rurais, áreas verdes, superfícies 
arborizadas, parques ajardinados, campos de 

esporte sem pavimentação 
0,05-0,20 

Com os valores considerados da Tabela 2 e a proporção de área para cada tipo de solo foi 

possível obter os coeficientes de escoamento em cada sub-bacia de estudo e determinar a vazão 

no exutório destas. A Tabela 3 apresenta os coeficientes de escoamento para cada bacia nos 

diferentes cenários estudados. 

Tabela 3. Coeficientes de escoamento ”C” para os diferentes cenários. 

Sub-Bacia C para o Cenário Atual C para o Cenário Tendencial 

Alto Antas 0,37 0,42 

Bonito 0,24 0,24 

Cascata 0,24 0,25 

Do Meio 0,29 0,32 

Pereiras 0,46 0,53 

Médio Antas 0,42 0,46 

Nhapindazal 0,24 0,26 

Baixo Antas 0,19 0,21 

Riozinho 0,22 0,23 

A Figura 10 apresenta a metodologia para a obtenção da vazão de cheia. 
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Figura 10. Metodologia para a obtenção da vazão de cheia. 
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5. ELEMENTOS HIDRÁULICOS PARA O PROJETO DE 
ESTRUTURAS DE CONTROLE 

Neste capítulo serão apresentados de forma prática, os conceitos básicos de hidráulica referentes 

ao dimensionamento de canais, bacias de detenção e dispositivos de retenção na fonte. 

5.1. Canalização 

A canalização abrange melhorias e retificações nas calhas dos rios e visando permitir a ocupação 

das margens e a urbanização dos rios. 

Canalizar significa modificar ou alterar a seção e/ou traçado natural de rios e 
córregos. 

 

 Tipos de Canalização: Canal Aberto e Canal Fechado; 

 Tipos de Seções Geométricas Utilizadas: Trapezoidal, Retangular e Circular; 

 Tipos de Revestimentos: Terra, Enrocamento, Pedra Argamassada, Concreto, 
Gabião, e Terra Armada. 

A seguir, são apresentados os tipos de revestimentos mais comuns para canais abertos e 

fechados, e desenhos esquemáticos para visualização. 
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CANAL ABERTO TRAPEZOIDAL 
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CANAL ABERTO RETANGULAR 

  

  

 

CANAL FECHADO 
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DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO 

Para o dimensionamento de canais foram utilizadas técnicas consagradas empregadas nos 

projetos de drenagem urbana para apresentar os conceitos básicos de hidráulica de canais.  

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

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

escoamento permanente e uniforme, válido quando as características hidráulicas h, Q e V são 

constantes no tempo (regime permanente) e ao longo do percurso (regime uniforme), em um 

canal aberto com declividade constante do fundo e da linha da água. 

A equação de Manning considera a velocidade média de um escoamento permanente e uniforme 

em um canal aberto com declividade constante do fundo e da linha da água.  

EQUAÇÃO DE MANNING: 

   
    

 
 
      

 
 

Sendo: 

V = velocidade média, em m/s; 

Rh = raio hidráulico, em m;  

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

n = coeficiente de rugosidade, tabelado. 

 

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

de água (h) e do formato do canal.  

    
            

                 
 

A seguir, a Tabela 4 apresenta as velocidades limites, em função do material das paredes do 

canal, e a Tabela 5 apresenta os coeficientes de rugosidade de Manning para diferentes 

canais. 
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Tabela 4. Velocidades limites, em função do material das paredes do 

canal. 

Tipo de Canal Velocidade (m/s) 

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

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

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

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

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

Canal em rocha 2,00 a 4,00 

Canal de concreto 4,00 a 10,00 

Fonte: Carvalho (2000). 

Tabela 5. Coeficiente de rugosidade de Manning diferentes canais. 

Material Condição 

Natureza das paredes 
Muito 
boa Boa Regular 

Má 
Condição 

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

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

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

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

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

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

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

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

Gabião 0,022 0,030 0,035 - 

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

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

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

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

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

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

Fonte: Mendes et al. (2001). 
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A partir da vazão de projeto e da velocidade limite definida é calculada a área necessária a partir 

da equação da continuidade: 

EQUAÇÃO DE MANNING: 

        

Onde: 

Q = Vazão de projeto (m³/s); 

A = Área (m²); 

V = Velocidade do escoamento (m/s) 

Substituindo V pela Equação de Manning: 

    
    

 
 
  √    

 
 

 

 

Para o dimensionamento de canais foram utilizadas técnicas consagradas empregadas 

usualmente em projetos de drenagem urbana. Todo o equacionamento apresentado se refere a 

escoamentos em regime uniforme e permanente, quando o a altura h, a vazão Q e a velocidade V 

são constantes no tempo, e ao longo do percurso, com o escoamento ocorrendo em condutos 

livres, nos quais parte do canal fica em contato com a atmosfera, com borda livre. 

 

 

Borda Livre: 

Em canais deve-se manter uma borda livre mínima que corresponda a 10% da 
altura da lâmina da para a vazão de projeto, mas não inferior a 0,5 m. Para 
canais fechados > 0,20 m. 
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Geometria da Seção 
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DIRETRIZES ORIENTADORAS E RECOMENDAÇÕES PARA PROJETO E 
DIMENSIONAMENTO DE CANAIS 

 Para todo projeto de canais deve ser realizada visita ao local da implantação da 
obra para reconhecimento da área. 

 Na escolha da seção-tipo de projeto do canal deve-se considerar a disponibilidade 
de faixa para sua implantação. 

 É necessário verificar a velocidade limite para o tipo de revestimento a ser 
empregado. 

 É necessário verificar a elevação da linha d’água provocada pela perda de carga na 
jusante do canal. 

 As obras de canalização devem ser realizadas de jusante para montante para evitar 
inundações e erosões em casos de precipitação intensa durante a obra. 

 Na elaboração de um projeto de canalização devem ser analisadas as condições 
do entorno da obra, para evitar soluções localizadas, verificando os possíveis 
efeitos provocados pela sua implantação, tanto a montante quanto a jusante do 
trecho a ser realizado. 

 Caso o trecho de jusante não tiver capacidade para absorver as vazões de cheias 
de projeto, deve ser incluída a implantação de bacias de detenção ou retenção. 

 Deve-se analisar se a velocidade média do escoamento no final da canalização é 
compatível com canal receptor à jusante. Caso a velocidade seja superior aos 
limites permissíveis, devem ser previstas proteções do leito e/ou estruturas para 
dissipação de energia. 

 O risco admitido no dimensionamento de um canal esta associado ao período de 
retorno a ser adotado e ao tempo de vida útil prevista para o empreendimento. Na 
análise de risco deve-se levar em conta não apenas o custo da obra, mas também 
os custos tangíveis e intangíveis provocados por eventos naturais de período de 
retorno superior ao utilizado. 

PLANTAS E DESENHOS 

Além dos estudos e dimensionamento com memorial de cálculo de hidrologia e hidráulica da obra, 

devem ser apresentados, como conteúdo mínimo desenhos e plantas: 

 Canalização (traçado geométrico); 

 Seções-tipo do canal 

 Perfil longitudinal, contendo leito natural, fundo de projeto, margens esquerda e 
direita e linha d’água projetada. 

 Detalhes 

 Seções topobatimétricas do canal, com as seções de projeto. 
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5.2. Travessias 

As travessias são estruturas que permitem a passagem de uma margem à outra de um corpo 

d’água de pessoas, animais, veículos, água, gás, combustíveis, energia elétrica, 

telecomunicações, por meio de pontes, condutos, túneis etc. As travessias podem ser áreas ou 

subterrâneas. As travessias áreas são passagens sobre o canal acima do nível d’água da vazão 

de cheia do projeto, assim como as travessias subterrâneas são passagens abaixo do corpo 

d’água. Já os bueiros são condutos utilizados para dar passagem às águas pluviais da drenagem 

superficial de uma rodovia, ou qualquer tipo de aterro. 

PONTE E GALERIA 
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BUEIROS 
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DUTOS 
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TRAVESSIAS SUBTERRÂNEAS 

 

 

 

 

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO 

O dimensionamento hidráulico de travessias deve seguir as mesmas técnicas empregadas no 

dimensionamento de canais, com análise em regime uniforme e permanente, utilizando as 

equações de Manning e da Continuidade para determinar a velocidade média e a vazão de 

projeto. Os coeficientes de rugosidade também devem ser observados, assim, quanto às 

velocidades máximas admissíveis em função do tipo de revestimento.  
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DIRETRIZES ORIENTADORAS E RECOMENDAÇÕES PARA ANÁLISE 
HIDRÁULICA DE TRAVESSIAS 

 Em projetos de travessias é fundamental a análise e verificação das influências 
decorrentes de sua implantação, tanto a montante quanto a jusante da seção de 
projeto. 

 Tubulações (adutora de águas e coletores de esgoto) cruzando canais pouco acima 
de lâmina d’água de vazões normais, que ficam submersas durante as cheias 
obstruindo e prejudicando o escoamento, não são recomendadas para projetos de 
canalização. 

 O nível d’água na travessia na cheia de projeto deve ser compatível com as cotas 
das margens do canal e da várzea a montante, ou seja, a implantação da travessia 
não deve provocar inundações a montante. 

 Os níveis d’água do canal devem ser compatíveis, tanto a montante quando à 
jusante. 

 A borda livre (freeboard) mínima deve ser a mesma descrita para o 
dimensionamento de canais, 

 Quando a seção da travessia não obedecer à mesma geometria da seção 
transversal do canal, devem-se prever trechos de transição na canalização à 
montante e a jusante da travessia. 

 Os projetos de travessias de qualquer tipo, aéreas ou subterrâneas, devem levar 
em consideração as possíveis necessidades futuras de ampliação da seção do 
curso d’água que atravessam. 

 No caso de pontes, não devem ser projetadas vigas com a face inferior abaixo das 
margens do canal, em virtude da diminuição da capacidade hidráulica da seção da 
travessia. Também deve-se evitar a implantação de pilares na calha do curso 
d´água, deixando a seção do canal totalmente livre para o escoamento. 

PLANTAS E DESENHOS 

Além dos estudos e dimensionamento com memorial de cálculo de hidrologia e hidráulica da obra, 

devem ser apresentados, como conteúdo mínimo desenhos e plantas: 

 Implantação da obra da travessia; 

 Gabarito da travessia; 

 Seções-tipo do canal 

 Perfil longitudinal 

 Detalhes 

 Seções topobatimétricas do canal. 
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5.3. Vazão de Pré-Urbanização 

A implantação empreendimentos e loteamentos poderá causar o aumento de áreas impermeáveis 

na sub-bacia. Por isso, para novos loteamentos é necessário o cálculo da vazão de pré-

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

natural. Um novo empreendimento não deverá gerar vazão maior que a vazão antes da 

implantação do empreendimento. Desta forma, a vazão máxima de pré-urbanização deverá ser 

mantida. 

VAZÃO ESPECÍFICA DE PRÉ-URBANIZAÇÃO: 

    
 

 
 

Onde: 

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

Q = vazão máxima de pré-urbanização (l/s); 

A = área da bacia (ha). 

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

que resulte em superfície impermeável na sub-bacia deverá possuir uma vazão máxima específica 

de saída para a rede pública de águas pluviais menor que vazão específica da sub-bacia. A vazão 

específica de cada sub-bacia esta apresentada na Tabela 6. 

Tabela 6. Vazão específica de pré e pós-urbanização para cada sub-bacia. 

Sub-bacia Pré-urbanização qn (l/s.ha) Pós-urbanização qn (l/s.ha) 

Alto Antas 20,85 36,64 

Bonito 24,09 25,43 

Cascata 22,81 26,23 

Do Meio 23,23 29,37 

Pereiras 38,82 75,60 

Médio Antas 29,92 52,89 

Nhapindazal 21,08 40,40 

Baixo Antas 13,87 18,22 

Riozinho 12,48 17,29 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia (2018). 
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A vazão máxima de saída é calculada multiplicando-se a vazão específica pela área do terreno 

em hectares. As vazões que excederem a vazão máxima de pré-urbanização devem ser 

armazenadas em reservatórios dimensionados para conter os volumes específicos de controle. 

VAZÃO MÁXIMA DE SAÍDA E VAZÃO EXCEDENTE 

            

                                                    

Onde: 

Qmax = Vazão máxima de saída; 

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

A = área da bacia (ha); 

O cenário de pré-urbanização é aquele no qual se deve buscar manter as vazões de projeto das 

bacias urbanas no sentido de evitar que sejam transferidos para jusante os impactos do projeto. 

Consequentemente, as vazões de pré-urbanização correspondem às máximas vazões de projeto. 

5.4. Volume Específico de Controle 

O volume de controle específico, ou seja, por unidade de área, pode ser estimado com base na 

equação: 

VOLUME ESPECÍFICO DE CONTROLE: 

  
 

 
          

Onde: 

V= é o volume em l/há; 

Q = é a vazão resultante estimada no item anterior; 

t = duração em minutos. 
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5.5. Poço de Infiltração 

Poços de infiltração são dispositivos que permitem a liberação do escoamento superficial 

diretamente para o solo. Podem ser construídos com preenchimento com brita, ou com 

revestimento estrutural. 

É uma técnica alternativa de medida de controle na fonte para a redução e amortecimento dos 

picos de escoamento superficial de uma área, integrando-se às solução urbanísticas. É preciso ter 

cuidado no dimensionamento pois o poço possui pequena capacidade de armazenamento, mas 

associa-se muito bem com outras medidas de controle. 

PRÉ-DIMENSIONAMENTO DA PROFUNDIDADE DO POÇO DE 
INFULTRAÇÃO 

Para o pré-dimensionamento, fixa-se o diâmetro D do poço para determinar sua profundidade H. A 

vazão de saída de projeto, por metro linear de poço, é dada pela capacidade de absorção do solo 

multiplicada pela área interna do poço. A partir da equação IDF de Fendrich e Freitas (1989) uma 

expressão aproximada do volume máximo de acumulação no poço é dada por: 

VOLUME MÁXIMO DE ACUMULAÇÃO NO POÇO: 

       √             √  √ √     
  

Onde: 

V = volume de acumulação sobre a área em planta do poço (mm); 

β = coeficiente adimensional dado pelo coeficiente de escoamento multiplicado pela razão entra a 

área contribuinte e a área do dispositivo; 

T = tempo de retorno (anos); 

H = profundidade média, em mm, da camada de armazenamento do dispositivo; 

ϒ = razão entre a área de percolação e a área do dispositivo em planta, dividida por H por mm; 

qs = vazão de saída constante do dispositivo (mm.h-1). 

O valor a ser encontrado é o de H, ou seja, a profundidade do poço de infiltração. Admite-se como 

conhecido o diâmetro D do poço. 
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PARA O POÇO: 

  
   

    
 

Onde: 

A = área contribuinte do poço (m²) 

C = coeficiente de escoamento da área contribuinte 

D = diâmetro do poço (m) 

 

  
   

   
 

 

 
 

Onde: 

D = diâmetro do poço (mm). 

Para os poços, capacidade de infiltração do solo é o elemento básico de projeto. A vazão de saída 

qs, é calculada pelo produto da condutividade hidráulica saturada (Ksat) do solo por um coeficiente 

redutor α devido à colmatação. 

PARA A VAZÃO DE SAÍDA: 

           

Onde: 

 A condutividade hidráulica saturada Ksat deve ser determinada através de ensaios 

de infiltração.  

 Valores recomendados de α situam-se entre 0,1 e 0,5. 

Por fim, para o cálculo da profundidade do poço de infiltração, a equação γ introduzida na 

equação de V resulta em: 
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PARA A PROFUNDIDADE DO POÇO DE INFILTRAÇÃO: 

        √    

Onde: 

ŋH = V; 

ŋ =  porosidade do material de enchimento do poço; 

k1 = 7,11β0,5 T0,129; 

k2 = 0,64ϒ0,5 qs0,5. 

Desta forma, a solução, para a profundidade H do poço, em cm, é: 

  
 

   
 
   (    √ )

    
    

A profundidade H refere-se apenas ao horizonte permeável. A profundidade real do poço 

pode ser maior pela presença de camada superficial impermeável. 

A Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta um desenho esquemático de um poço 

e infiltração preenchido com brita. A seguir, são apresentadas as diretrizes orientadoras e 

recomendações para projeto e dimensionamento de poços de infiltração, além de um exemplo de 

pré-dimensionamento de um poço com base na metodologia apresentada anteriormente. 

 
Figura 11. Poço de infiltração preenchido com brita. 
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DIRETRIZES ORIENTADORAS E RECOMENDAÇÕES PARA PROJETO E 
DIMENSIONAMENTO DE POÇOS DE INFILTRAÇÃO 

A viabilidade de um poço de infiltração depende da capacidade do subsolo de absorver a água da 

chuva armazenada.  

Existem 2 tipos de poços:  

 Poço de infiltração: situam-se acima do nível freático e esgotam-se por absorção 
da camada não saturada do solo; e 

 Poço de injeção: adentram o freático e esgotam a água armazenada diretamente 
na zona saturada do solo. 

Para as condições hídricas do subsolo deve ser observado: 

 Se o subsolo tem permeabilidade suficiente  

 Se o poço não está situado dentro de uma área proibida quanto ao risco de 
poluição do solo e freático 

 Se não há risco de poluição crônica ou acidental significativa, caso a área não seja 
proibida  

 Se o subsolo suporta a presença de água sem desestruturar-se  

 Se o aporte de sedimentos finos e poluição não é excessivo  

A violação de qualquer uma das condições acima impede a implantação de um poço de infiltração 

ou de injeção. Caso todas as condições acima sejam atendidas e ainda o nível freático máximo 

fique ao menos 1 metro abaixo da base do poço, o dispositivo indicado é o poço de infiltração. 

Caso contrário, deve-se implantar um poço de injeção, mas desde que água pluvial seja de boa 

qualidade. 

EXEMPLO DE PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE POÇO DE INFILTRAÇÃO 

Considerar um poço de infiltração para absorver um escoamento com o tempo de retorno de dois 

anos gerado em um lote com 500 m² e área impermeabilizada de 40%. 

Inicialmente, devem ser realizadas as análises para este tipo de dispositivo de controle na fonte:  

 Permeabilidade do solo compatível; 

 Nível freático máximo a um metro abaixo da base da base do poço; 

 Solo e subsolo resistente à desestruturação em presença de água; 

 Risco inexistente de poluição das águas subterrâneas; e 
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 Aporte não significativo, ou controlado a montante, de sedimentos e poluição ao 
dispositivo. 

O pré-dimensionamento é feito com a pré-fixação do diâmetro D do poço e o cálculo de sua 

profundidade H de infiltração (a infiltração pelo fundo é desconsiderada, pela rápida colmatação). 

A escolha do valor de D feita pelo projetista, mas deve-se evitar poços muito profundos por 

questões de custo de escavação. Neste exemplo, optou-se por empregar D = 3,0 m. 

Se o poço projetado for raso, ou seja, com H pequeno em relação a D, pode-se diminuir D e 

refazer os cálculos. 

Primeiramente devem ser definidos os parâmetros 

  
   

    
 

Onde:  

A = 500 m² (área contribuinte ao poço); 

C = coeficiente de escoamento ponderado da área contribuinte; 

D = 3,0 m (diâmetro do poço). 

No cálculo do coeficiente C de escoamento ponderado da área, considerou-se o valor de 0,95 

para a parcela impermeabilizada do lote (200 m²) e 0,20 para a parcela com grama (60% da área, 

ou seja, 300 m²). 

  
                     

   
      

Com os valores acima, obtém-se metro β = 35,36. O valor de γ, é dado por: 

  
   

   
 

 

 
 

No cálculo de γ o diâmetro D deve estar com a unidade de mm, assim: 
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A seguir, define-se qs que é o produto da permeabilidade Ksat do solo e de um fator redutor α 

devido à colmatação. Para este exemplo, o ensaio de campo indicou uma permeabilidade de 30 

mm/h e uma análise das condições locais permitiu usar α = 0,25.  

           

                      

Assim, os fatores k1 e k2 são calculados: 

                                                

                                                   

Preenchendo-se o poço de infiltração com brita de porosidade η = 0,30, o valor da altura H, em 

cm, é dado pela equação: 

  
 

   
 
   (    √ )

    
           

Neste exemplo, a profundidade se mostrou excessiva com mais de 5 metros, desta forma poderia 

ser aumentado o diâmetro D para 4,0 m e refazer os cálculos.  

Para esse no diâmetro estão apresentados os resultados dos parâmetros intermediários que se 

modificam e o novo valor de H. 
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Este valor é mais razoável, pois o poço não fica nem muito raso nem muito profundo. O 

fundamental é que a camada de solo na profundidade H tenha a permeabilidade. O volume d’água 

armazenado é de: 

      
  

 
 

O poço com D = 4,0 m ocuparia uma área de 12,57 m², ou seja apenas 2,5% da área do lote, com 

a vantagem de poder incorporar-se paisagisticamente, sem o sentimento de perda de espaço. 

 Para chuvas maiores que a chuva de projeto (períodos de retorno maiores), deve-se prever o 

redirecionamento do excesso que não infiltra no poço para um destino (rede pluvial ou outro 

dispositivo de controle). 

5.6.  Microreservatório 

O microrreservatório trata-se de um dispositivo de pequeno porte sendo essencialmente uma 

medida de controle para lotes individuais. São pequenos reservatórios construídos reter a água da 

chuva em lotes urbanos 

Em geral, são estruturas simples na forma de caixas de concreto, alvenaria ou outro material, ou 

são escavados no solo, preenchidos com brita, e isolados do solo por tecido geotêxtil. Os 

microrreservatórios podem ser de detenção, tendo um dispositivo de saída tipo que restringe a 

vazão efluente até um limite, ou de infiltração no solo. 

PRÉ-DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO 

O volume de reservação necessário pode estimado a de duas alternativas de dimensionamento. 

PARA O VOLUME DE RESERVAÇÃO: 

  
 

 
          

Onde: 

V= é o volume em l/há; 

Q = é a vazão resultante; e 

t = duração em minutos. 
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ou 

       (         )         

Onde: 

V = Volume do reservatório em m³; 

Qpré = vazão de pré-urbanização em m³/s; 

Qpós = vazão de pós-urbanização em m³/s; 

tc = tempo de concentração (min); e 

tb = 3 x tc. 

 

Os microrreservatórios para 

lotes com menos de 600 m² não 

são comuns nos Estados 

Unidos e na Europa, mas 

tiveram maior aplicação na 

Austrália, com volumes de 

reservação tipicamente entre 

200 e 500 m³ por hectare 

(Nicholas, 1995). 

 
Figura 12. Esquema de corte de reservatório. 

 

DIRETRIZES ORIENTADORAS E RECOMENDAÇÕES PARA PROJETO E 
DIMENSIONAMENTO DE MICRORRESERVATÓRIOS 

 O projeto detalhado de microrreservatórios deve considerar, além do cálculo dos 
dispositivos hidráulicos de saída, o aspecto sanitário ou de limpeza para evitar 
acúmulos de água e sujeiras por longo tempo, que poderiam favorecer o 
desenvolvimento de transmissores de doenças tropicais.  

 Devem-se evitar aportes, por acidente ou não, de efluentes poluídos (esgoto 
cloacal, por exemplo) e/ou com muitos sedimentos. 
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5.7. Bacias de Detenção 

A bacia de detenção é um reservatório mantido seco nas estiagens, destinado a controlar o pico 

de vazão, liberando mais lentamente os volumes gerados e tem aplicação condomínios privados 

ou espaços públicos como parques e praças. Em loteamentos, a bacia de detenção te como 

objetivo ampliar o controle de geração de escoamento superficial, e aliviar o sistema de 

macrodrenagem a jusante.  

A bacia pode ser escavada ou feita a partir de uma  pequena barragem de terra ou de concreto, 

aproveitando ou não depressões naturais do terreno. Para seu correto funcionamento necessita, a 

montante, de dispositivos como uma bacia de decantação e gradeamentos, contra a entrada de 

sedimentos e lixo. Na saída, além das estruturas da tomada d’água e tubulações um extravasor 

de emergência para verter vazões acima da de projeto. 

 

PRÉ-DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO 

O volume de reservação necessário para a bacia de detenção pode estimado a partir de três 

alternativas de dimensionamento. Com a equação IDF de Fendrich e Freitas (1989) uma 

expressão aproximada do volume máximo de acumulação necessário em uma bacia de detenção 

pode ser dada por:  

VOLUME MÁXIMO DE ACUMULAÇÃO NECESSÁRIO EM UMA BACIA DE DETENÇÃO: 

         √             √   
  

Onde: 

V = volume do reservatório em m³/há; 

C = coeficiente de escoamento; 

T = período de retorno em anos; e 

qs  = vazão de saída por sub-bacia em L/(s.ha). 

Bacias de Detenção: 

As bacias de detenção que se localizarem junto aos rios objetivam o controle 
de cheias, inseridas no planejamento de gestão por sub-bacias. Sendo assim, 
podem exigir estudos de simulação hidráulico-hidrológica mais amplos. 
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Com o volume por unidade de área, pode-se estimar com as informações topográficas e de área 

da sub-bacia, a área inundada e o volume absoluto necessário. As outras duas alternativas são as 

mesmas apresentadas para o microrreservatório. 

PARA O VOLUME DE RESERVAÇÃO: 

  
 

 
          

Onde: 

V= é o volume em l/há; 

Q = é a vazão resultante; E 

t = duração em minutos. 

ou 

       (         )         

A Figura 13 apresenta um desenho esquemático de uma bacia de detenção. Outra alternativa 

para as bacias de detenção são as bacias de infiltração. Essas bacias são geralmente 

implantadas em áreas isoladas de terreno destinadas infiltração no solo das águas pluviais. A 

diferença dessas bacias é que elas possuem dispositivo de saída para esvaziamento. Por 

segurança, devem conter vertedor de emergência e para preservação do fundo, um dreno 

enterrado no leito. As bacias de infiltração se adequam a locais com solos permeáveis e lençol 

freático profundo. A Figura 14 apresenta um desenho esquemático de uma bacia de infiltração. 

Em áreas de lazer ou esportivas construídas, além das medidas de controle para lotes e 

edificações, também há a necessidade de medidas para gestão pluvial das quadras de esporte 

(Figura 15). 
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Figura 13. Bacia de Detenção. 

 
Figura 14. Bacia de Infiltração. 



MANUAL DE DRENAGEM E PLANO DE AÇÕES 
Relatório de Recomendações 

ELEMENTOS HIDRÁULICOS PARA O PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONTROLE 
 

 

56 
56 

 
Figura 15. Bacia de Infiltração em campo de futebol. 

DIRETRIZES ORIENTADORAS E RECOMENDAÇÕES PARA PROJETO E 
DIMENSIONAMENTO DE BACIAS DE DETENÇÃO 

A viabilidade de uma bacia de detenção depende de várias condições: 

 Se não coloca em risco a vida de pedestres na hora de eventos de chuva; 

 Se possui harmonia urbanística, paisagística e estética; 

 Se há exutório definido; 

 Se não há aporte excessivo de sedimentos e resíduos ou esgoto sanitário; 

 Se não há perigo de veiculação de doenças veiculação hídrica; 

 Se o solo é propício à presença de água; 

 Se a bacia de detenção não será situada dentro de uma área proibida quanto ao 
risco de poluição do solo e freático. 
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5.8. Bacias de Retenção 

A exemplo da bacia de detenção, a bacia de retenção também tem aplicação em espaços abertos 

em bairros da cidade ou diretamente junto a cursos d´água urbanos (aplicação na 

macrodrenagem). É um reservatório construído para não secar entre um evento e outro, retendo a 

água em uma parcela da bacia. Essas estruturas, além do controle de cheias, servem também 

para a melhoria da qualidade das águas pluviais. 

Na macrodrenagem tem a mesma função da bacia de detenção, mas com o objetivo de ampliar o 

controle das cheias no planejamento das sub-bacias.  

PRÉ-DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO 

O cálculo do volume necessário é equivalente ao cálculo para as bacias de detenção. A Figura 

16 apresenta um desenho esquemático de uma bacia de retenção. 

 
Figura 16. Bacia de Retenção. 
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DIRETRIZES ORIENTADORAS E RECOMENDAÇÕES PARA PROJETO E 
DIMENSIONAMENTO DE BACIAS DE RETENÇÃO 

A viabilidade de uma bacia de detenção depende de várias condições: 

 Se não coloca em risco a vida de pedestres na hora de eventos de chuva 

 Se possui harmonia urbanística, paisagística e estética  

 Se há exutório definido  

 Se não há aporte excessivo de sedimentos e lixo.  

 Se não há aporte de esgoto cloacal  

 Se não há perigo de veiculação de doenças de contato hídrico  

 Se o solo é propício à presença de água  

 Se a bacia de detenção não será situada dentro de uma área proibida quanto ao 
risco de poluição do solo e freático  

O não atendimento de qualquer uma das condições acima desaconselha a implantação de uma 

bacia de detenção. Entretanto medidas adicionais devem ser implantadas, incluindo formas de 

proteção da população devido ao risco de inundação da área e formas de remoção de lixo e 

detritos. 

5.9. Telhados Armazenadores 

Os telhados armazenadores são medidas de controle compensatórias de edificações com 

impermeabilização inevitável. Funciona como um reservatório que armazena temporariamente a 

água das chuvas e a libera gradualmente para a rede pluvial, através de um dispositivo de 

regulação específico. Os telhados planos (na verdade, com pouca inclinação) são mais 

apropriados a este tipo de medida de controle, mas também há alternativas para telhados 

inclinados. 

EXEMPLO DE PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE UM TELHADO ARMAZENADO 

O pré-dimensionamento de um telhado reservatório é análogo ao do microrreservatório, mas 

como capta somente a chuva caída sobre o próprio telhado. Os dispositivos de saída (orifícios, 

tubos de queda) devem ser dimensionados para a vazão máxima de pré-desenvolvimento da sub-

bacia. O volume estimado é somente da chuva caída sobre o próprio telhado, desta forma, pode-

se usar: 
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PARA O VOLUME: 

              

Onde: 

V= é o volume em litros; 

P = é a precipitação anual em mm; e 

A = área do telhado em m². 

Para efeito prático sugere-se, em nível de pré-dimensionamento, coincidir a base do ladrão à 

altura da lâmina de regulação mais 5 cm (esta folga pode ser calculada com mais precisão no 

detalhamento do projeto, por simulação hidráulica). A sobrecarga exercida pela água no telhado 

vai indicar a necessidade de reforço estrutural. Azzout et al. (1994) afirmam que não se considera 

sobrecarga mecânica no dimensionamento estrutural do telhado se a pressão da água for inferior 

a 100 N/m², valor normalmente previsto como sobrecarga para manutenção. A Figura 17 

apresenta um desenho esquemático de telhado plano, telhado inclinado e telhado com cascalho. 

DIRETRIZES ORIENTADORAS E RECOMENDAÇÕES PARA O PRÉ-
DIMENSIONAMENTO DE TELHADOS ARMAZENADORES 

Na implantação de telhados armazenadores deve-se ter a preocupação quanto à capacidade da 

edificação de suportar o peso adicional decorrente do volume de água armazenado. Se o telhado 

for dimensionado durante o projeto da edificação ele já contemplará o cálculo do peso adicional. 

Os telhados armazenadores mais eficientes são aqueles praticamente planos e com saída 

controlada por orifícios: telhados armazenadores vazios; e telhados armazenadores com brita, 

para controle térmico, ou ajardinados. As seguintes condições devem ser seguidas para a 

aplicabilidade de um telhado armazenador: 

 Declividade menor que 5%  

 Se a construção suporta a carga adicional, e se for vedada a circulação de pessoas 
ou veículos; 

 Se a construção puder ser executada com a técnica disponível (afeta 
principalmente a questão da impermeabilização); 

 Se não houver acúmulo significativo de resíduos vegetais; e 

Um telhado armazenador só pode ser considerado viável se todas as condições acima forem 

satisfeitas. 
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Figura 17. Telhado plano, telhado inclinado e telhado com cascalho. 

5.10. Medidas de Controle na Fonte Sugeridas 

A Tabela 7 apresenta as Medidas de Controle na fonte sugeridas para o município de Irati. 
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Tabela 7. Medidas de controle e na fonte. 

Medida   Característica   Alternativas   Função   Efeito 

Poço de Infiltração 
 

Reservatório vertical e 
pontual escavado no 

solo 
 

Poço preenchido com material 
poroso ou sem 

preenchimento, revestido. 
 

Infiltração pontual, na camada 
não saturada e/ou saturada 

do solo 
 

Retardo e/ou redução do 
escoamento pluvial gerado 

na área contribuinte ao 
poço 

Microrreservatório   
Reservatório de 

pequenas dimensões 
  

Vazio ou preenchido com 
material poroso. Com fundo 

em solo ou vedado, tipo 
cisterna 

  
Armazenamento temporário 
das águas pluviais de áreas 

impermeabilizadas 
  

Retardo e/ou redução do 
escoamento superficial de 
áreas impermeabilizadas 

Bacia de detenção 
 

Reservatório vazio 
(seco)  

Reservatório sobre leito 
natural ou escavado. Com 
leito em solo permeável ou 
impermeável, ou com leito 

revestido 

 

Armazenamento temporário 
e/ou infiltração no solo do 
escoamento superficial da 

área contribuinte 

  
Retardo e/ou redução do 

escoamento da área 
contribuinte 

Bacia de retenção   
Reservatório com água 

permanente 
  

Reservatório com leito 
permeável  

  

Armazenamento temporário 
e/ou infiltração no solo do 
escoamento superficial da 

área contribuinte 

  
Retardo e/ou redução do 

escoamento da área 
contribuinte 

Telhado 
Armazenador 

  
Telhado com função 

reservatório 
  

Vazio ou preenchido com 
material poroso 

  
Armazenamento temporário 

da chuva no telhado da 
edificação 

  
Retardo do escoamento 

pluvial da própria edificação 
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6. CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS 
IMPACTOS DO DESENVOLVIMENTO URBANO SOBRE O 
SISTEMA DE DRENAGEM 

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). 

6.1. 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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6.2. 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.  

 

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. 

 

 

Para fins de monitoramento do planejamento, entretanto, são consideradas 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). 

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. 



MANUAL DE DRENAGEM E PLANO DE AÇÕES 
Relatório de Recomendações 

CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS IMPACTOS DO 
DESENVOLVIMENTO URBANO SOBRE O SISTEMA DE DRENAGEM 

 

 

64 
64 

6.3. 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 reflexo fiel das atividades de 

forma que suas próprias mudanças indiquem o grau de cumprimento dos objetivos específicos do 

planejamento.  

 

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. 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 8 apresenta os indicadores síntese de cada um dos programas como ferramental 

municipal de acompanhamento e monitoramento do Plano. 

Nesta era da urbanização, os indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida, 

podem ser usados como ferramentas cruciais para os gestores municipais, políticos, 

pesquisadores, líderes empresariais, planejadores, designers e outros profissionais, para 

ajudar a garantir que sejam colocas em prática, políticas que promovam a habitabilidade, 

tolerância, inclusão, sustentabilidade e resiliência, tornando as cidades economicamente 

atrativas e prósperas globalmente. As cidades precisam de indicadores para medir seu 

desempenho, melhorar a qualidade de vida e promover a sustentabilidade (ABNT, 2017). 
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Tabela 8. 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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7. CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PLUVIAL 

A qualidade da água pluvial muitas vezes esta abaixo de um efluente de tratamento secundário, e 

a quantidade de material em suspensão encontrada na drenagem pluvial é superior às 

encontradas no esgoto sanitário - a maior parte deste volume esta no início dos eventos. 

As normas técnicas recomendam que as redes sejam do tipo separador absoluto, ou seja, onde 

águas pluviais e esgotos sanitários são transportados em redes de condutos separados. Porém no 

Brasil existem muitos locais, principalmente nos municípios com áreas muito antigas e áreas mais 

pobres, com sistemas unitários, onde as águas pluviais e esgotos sanitários são transportados 

nas mesmas redes coletoras. 

Esta situação em que os esgotos sanitários são lançados sem qualquer tratamento interfere e 

prejudica a implantação das bacias de detenção/retenção pois as altas concentrações de esgotos 

nas águas pluviais nas bacias causam impactos sobre a vizinhança desses dispositivos. 

Mesmo as águas pluviais que não recebem lançamentos de esgotos devem ter sua qualidade 

considerada no planejamento dos sistemas por meio de vários fatores como a limpeza urbana, 

intensidade das chuvas e o uso do solo na bacia.  

A qualidade das águas pluviais pode ser dividida em: 

 Antes de atingir o solo; 

 Após se precipitar sobre o telhado ou área impermeabilizada; 

 Quando se armazena em um reservatório ou bacia de detenção e tem sua 
qualidade alterada e depositam-se sólidos no fundo; e 

 No ponto de uso, como descarga para em banheiros. 

Os principais indicadores da qualidade da água são os parâmetros que caracterizam a poluição 

orgânica e a quantidade de metais. 
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7.1. Qualidade da Água Pluvial Antes de Atingir o Solo 

A localização do ponto de amostragem pode inferir na composição da água pluvial, assim como as 

condições meteorológicas, presença de vegetação e presença de carga poluidora. 

Os elementos que podem estar presentes são partículas de solo que podem conter sílica, 

alumínio e ferro, por exemplo, e elementos cuja emissão é de origem biológica, como o nitrogênio, 

fósforo e enxofre. Em áreas como centros urbanos e industriais, também é possível encontrar 

alterações nas concentrações naturais da água da chuva devido a poluentes do ar, como o 

dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOx) ou ainda chumbo, zinco e outros. 

7.2. Qualidade da Água Pluvial Após se Precipitar sobre o 
Telhado ou Área Impermeabilizada  

Quando a água da chuva é aproveitada pelos telhados armazenadores, pode se contaminar por 

fezes de passarinhos, pombas, fezes de ratos e outros animais, bem como poeiras, folhas de 

árvores, revestimento do telhado, fibrocimento, tintas, etc. 

As fezes de animais podem causar contaminações por bactérias e de parasitas gastrointestinais, 

desta forma é recomendado que a água de lavagem dos telhados, isto é, a primeira água, seja 

desprezada e jogada fora. Chumbo e arsênio também podem ser encontrados na água de chuva.  

De acordo com Howell (2001) os telhados melhores quanto ao aspecto bacteriológico são pela 

ordem: metálico> plásticos > telhas cerâmicas. Um fato interessante, afirmam o autor, é que todos 

imaginam que a qualidade da água da chuva melhora com o passar do tempo, o que não é 

verdade, pois, conforme a precipitação aumenta de intensidade, aumentam as bactérias. Nos 

centros urbanos e áreas industriais podem apresentar um risco de poluição para o consumo de 

água de chuva para beber e cozinhar devido a contaminação do ar. 

7.3.  Qualidade da Água Pluvial em Reservatórios 

As águas pluviais podem transportar materiais que estão no ar e que poderão se depositar no 

fundo dos reservatórios, onde se forma uma camada de lodo. Os microrganismos que vieram do 

telhado e das redes de drenagem se desenvolverão no reservatório, podendo causar doenças de 

veiculação hídrica como diarreias se o uso da água da chuva por pra fins potáveis. 
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Algumas medidas deverão ser tomadas: 

 Evitar a entrada de luz do sol no reservatório para evitar o crescimento de algas; 

 Manter a tampa de inspeção hermeticamente fechada; 

 Gradeamento na saída do extravasor pra evitar a entrada de animais pequenos; 

 Limpeza com periodicidade mínima anual; 

Ressalta-se que em hipótese alguma a água de chuva deverá ser usada para fins potáveis. 

Deverá ser usada somente para descargas dos vasos sanitários, irrigação, lavagem de passeios e 

calçadas. Em casos de uso da água de chuva para fins potáveis, o responsável deverá obedecer 

a Portaria MS nº 518/2004. 

 

No fundo dos reservatórios haverá a lama fina que são as partículas sólidas depositadas. Um 

dispositivo deverá evitar que os sedimentos sejam removidos quando da entrada de água de 

chuva no reservatório. 

Portaria MS nº 518/2004: 

A Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde trata dos procedimentos e responsabilidades 

da qualidade da água para consumo humano e chama de solução alternativa de 

abastecimento quando é distinta do sistema de abastecimento de água. A norma 

estabelece que deve ser definido o responsável pelo controle da qualidade da água de 

solução alternativa. O padrão microbiológico para o consumo humano deve atender dois 

padrões básicos, a bactéria Escherichia coli e os coliformes totais, sendo que deverá estar 

ausente em amostra de 100 ml. Estabelece ainda que o padrão de turbidez pós-filtração 

para filtros lentos deve ser no máximo de 5,0 uT (unidade de turbidez). A norma sugere a 

desinfecção com cloro com tempo de contato mínimo de 30 min para pH inferior a 8,0 

sendo o mínimo de cloro residual de 0,5mg/l e adotando em qualquer ponto o mínimo de 

0,2 mg/l. Poderá o cloro ser substituído por outro agente desinfetante desde que seja 

demonstrado a eficiência de inativação microbiológica equivalente a desinfecção com o 

cloro. A norma estabelece ainda parâmetros para as substâncias químicas inorgânicas, 

orgânicas, agrotóxicos, cianotoxinas, etc. Para o padrão de aceitação a norma estabelece 

que a cor aparente seja menor que 15 uH (unidade de Hazen) e a Turbidez máxima de 5 

uT. A norma estabelece ainda critérios para o plano de amostragem que deverá ser 

autorizado pela autoridade sanitária. 
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7.4. Etapas da Melhoria da Qualidade das Águas Pluviais 

De acordo com Boelhouwer (2001), deve ser dada atenção especial para a qualidade da captação 

da água de chuva. A captação da água de chuva pode ser feita em três etapas: 

 Somente captação; 

 Captação da água de chuva e pré-filtração; e 

 Captação da água de chuva, pré-filtração e tratamento. 

A Figura 18 apresenta as 

etapas de captação de água 

da chuva, onde a qualidade 

da água captada aumenta 

conforme a atribuição de 

sistemas de tratamento. 

 
Figura 18. Etapas da captação da água de chuva. 

Fonte: Adaptado de Boelhouwer (2001). 
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8. LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO ASSOCIADA 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

Lei nº 4.228 de 20 de 
dezembro de 2016 

Institui o Plano Diretor Municipal de Irati, estabelece 
diretrizes para o planejamento do município e dá outras 
providências. 

Lei nº 4.229 de 20 de 
dezembro de 2016 Dispõe sobre o Código de Posturas do município de Irati. 

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. 

Lei nº 4.232 de 20 de 
dezembro de 2016 

Define o perímetro urbano, os bairros do distrito sede do 
município de Irati, bem como os distritos de Gonçalves, 
Junior, Guamirim, e Itapará e seus respectivos núcleos 
urbanos. 

Lei nº 4.234 de 20 de 
dezembro de 2016 

Dispõe sobre o Parcelamento do Solo para fins urbanos no 
município de Irati e dá outras providências. 

Lei nº 4.235 de 20 de 
dezembro de 2016 

Dispõe sobre as edificações e obras do município de Irati e 
dá outras providências. 

Lei Orgânica Municipal Lei Orgânica do Município de Irati. 

 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

Lei nº 12.726 de 26 de 
novembro de 1999 

Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, cria o 
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e 
dá outras providências. 

Decreto nº 2.135 de 17 de 
julho de 2000  

Regulamenta o processo de instituição dos Comitês de 
Bacias Hidrográficas. 

Resolução SEMA nº 52 de 06 
de novembro de 2009 

Estabelece parâmetros quantitativos para qualificação como 
insignificantes os usos de recursos hídricos referentes ao 
lançamento concentrado de águas pluviais em cursos de 
água. 

Decreto nº 9.941 de 23 de 
janeiro de 2014 

Institui o Sistema Paranaense de Informações para a Gestão 
dos Riscos a Desastres Naturais. 

Lei nº 18.519 de 23 de 
julho de 2015 Instituição da Política Estadual de Proteção e Defesa Civil. 

Secretaria de 
Infraestrutura e Logística 

Especificações de Serviços Rodoviários – Departamento de 
Estradas de Rodagem. 
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LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Lei nº 6.938 de 31 de 
agosto de 1981 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 
fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. 

Lei nº 9.433 de 08 de 
janeiro de 1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o 
Sistema Nacional de Recursos Hídricos. 

Lei nº 11.445 de 05 de 
janeiro de 2007 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
altera as Leis nosº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 
8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 
1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei nº 
6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. 

Decreto nº 7.217 de 21 de 
junho de 2010 

Regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que 
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e 
dá outras providências. 

Lei nº 10.257 de 10 de 
julho de 2001 

Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 
providências. 

Lei nº 12.608 de 10 de 
abril de 2012  

Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - 
PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e 
Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção 
e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de 
informações e monitoramento de desastres; altera as Leis 
nos 12.340, de 1o de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de 
julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 
4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 
e dá outras providências. 
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9. 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. 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: 

    
  

  
 

Onde: 

   = Custo unitário (R$/m²); 

   = Custo total de operação e manutenção de rede (R$ em milhões); e 

   = Área da bacia (km²). 

Além disso, a área da bacia pode ser subdividida em: 

          

Onde: 

   = Parcelas de áreas permeáveis (%); e 

   = Parcelas de áreas impermeáveis (%). 

Quanto se trata de área urbana, as áreas impermeáveis podem ser representadas da seguinte 

forma: 

            

Onde:  

  = Parcela da área com arruamentos e logradouros públicos, como parques e praças; 

   = Parcela impermeável desta área (%); 

  = Parcela de área ocupada pelos lotes urbanos; e 

   = Parcela de impermeabilização do lote (%). 
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Como      , a equação pode ser apresentada da seguinte forma: 

                

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 (  ) e o coeficiente de 

escoamento de áreas permeáveis (  ). Desta forma, o custo unitário de uma área permeável fica: 

    
  

  
    

Onde: 

    = Custo unitário de área permeável; 

    = Custo unitário de área impermeável; 

   = Coeficiente de escoamento de áreas permeáveis; e 

   = Coeficiente de escoamento de áreas impermeáveis. 

Assim, o custo total de manutenção e operação é: 

    
  

   
                    

Substituindo as fórmulas anteriormente apresentadas, é possível estabelecer o valor do custo 

unitário da área impermeável. 

    
      

    (
  
           )     

 

No cálculo, o valor de     é fixado para a bacia ou para a área total em questão. Assim, 

conhecidos os valores de       e    é possível fixar o custo unitário da área impermeável. 

Calculado este custo, é possível estimar a taxa de drenagem urbana (  ) a ser paga por 

propriedade, em função da parcela de impermeabilização do lote (  ). A taxa é calculada por: 

    
 

   
                    

Onde:  

   = Taxa de drenagem urbana; 
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  = Área total; 

    = Custo unitário da área impermeável; 

   = Parcela de área impermeável; 

    = Custo unitário da área permeável; e 

   = Parcela de área permeável. 

Esta também pode ser representada da seguinte forma: 

    
     

   
(   (

  

  
         ))   onde                 

 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: 

     
       

     
 

Onde:  

     = Custo unitário de implementação do plano em áreas impermeáveis; 

    = Custo total de implementação do Plano; 

   = Área da bacia (km²); e 

   = 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 (  ), é dado pela expressão: 

     
         

   
  onde                 

Neste contexto, a taxa de drenagem urbana em relação aos custos para implementação de obras 

do Plano de Drenagem pode ser dada por: 

                
      

     
 

Onde: 

   = Àrea impermeável de toda a bacia (%); 
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  = Área do terreno (m²); 

   = Área da bacia (km²); 

    = Custo total de implementação do Plano (R$ milhões); e 

   = Área impermeável do lote (%); 

  = Parcela da área com arruamentos e logradouros públicos, como parques e praças; e 

   = Parcela impermeável de   (%). 

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: 
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10. SÍNTESE DOS PLANOS ELABORADOS PARA CADA 
SUB-BACIA 

Neste Capítulo são abordados os programas e atividades dos Planos de Ação elaborados para as 

sub-bacias no município de Irati. São apresentados os programas referentes à cada sub-bacia do 

município de Irati. Em seguida, é apresentada uma síntese de cada programa sugerido, sendo de 

medidas de controle estruturais e não estruturais.  

10.1. Planos de Medidas de Controle Estruturais e Não 
Estruturais por Sub-bacia 

A seguir, são apresentados os planos de medidas de controle estruturais e não estruturais de 

cada sub-bacia. A Tabela 9 apresenta todos os programas sugeridos para a realização da 

gestão das sub-bacias por meio do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati. 

Tabela 9. Planos de medidas de controle estruturais e não estruturais 
para o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Irati. 

Medidas Não Estruturais Medidas Estruturais 

- Programa de Regulação 
- Programa de Cadastro de Drenagem 
- Programa de Vazão de Pré-urbanização 
- Programa de Compatibilização do Zoneamento 
- Programa de Retirada dos Moradores em 
Áreas de Risco 
- Programa de Monitoramento, Fiscalização e 
Alerta 
- Programa de Manutenção 
- Programa de Educação Ambiental 

- Programa de Limpeza e Desassoreamento de 
Rios e Córregos 
- Programa de Implantação de Bacias de 
Detenção/Retenção 
- Programa de Canalização do Arroio dos 
Pereiras 
- Programa de Realocação e Monitoramento de 
Interferências 

Todas as sub-bacias serão envolvidas nos planos de medidas de controle não estruturais, sendo 

apenas alguns dos planos de medidas de controle estruturais específicas para algumas sub-

bacias. A seguir, são indicados quais programas referem-se a cada sub-bacia. Em seguida, são 

apresentadas as sínteses de cada programa e suas respectivas atividades. 
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SUB-BACIA DO ALTO ANTAS 

 

- Programa de Regulação 

- Programa de Cadastro de Drenagem 

- Programa de Vazão de Pré-urbanização 

- Programa de Compatibilização do Zoneamento 

- Programa de Retirada dos Moradores em Áreas de Risco 

- Programa de Monitoramento, Fiscalização e Alerta 

- Programa de Manutenção 

- Programa de Educação Ambiental 

- Programa de Limpeza e Desassoreamento de Rios e Córregos 

- Programa de Implantação de Bacias de Detenção/Retenção 

- Programa de Realocação e Monitoramento de Interferências 

SUB-BACIA DO BAIXO ANTAS 

 

- Programa de Regulação 

- Programa de Cadastro de Drenagem 

- Programa de Vazão de Pré-urbanização 

- Programa de Compatibilização do Zoneamento 

- Programa de Retirada dos Moradores em Áreas de Risco 

- Programa de Monitoramento, Fiscalização e Alerta 

- Programa de Manutenção 

- Programa de Educação Ambiental 

- Programa de Limpeza e Desassoreamento de Rios e Córregos 

- Programa de Realocação e Monitoramento de Interferências 

SUB-BACIA DO MÉDIO ANTAS 

 

- Programa de Regulação 

- Programa de Cadastro de Drenagem 

- Programa de Vazão de Pré-urbanização 

- Programa de Compatibilização do Zoneamento 

- Programa de Retirada dos Moradores em Áreas de Risco 

- Programa de Monitoramento, Fiscalização e Alerta 

- Programa de Manutenção 

- Programa de Educação Ambiental 

- Programa de Limpeza e Desassoreamento de Rios e Córregos 

- Programa de Implantação de Bacias de Detenção/Retenção 

- Programa de Realocação e Monitoramento de Interferências 
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SUB-BACIA DO RIO BONITO 

 

- Programa de Regulação 

- Programa de Cadastro de Drenagem 

- Programa de Vazão de Pré-urbanização 

- Programa de Compatibilização do Zoneamento 

- Programa de Retirada dos Moradores em Áreas de Risco 

- Programa de Monitoramento, Fiscalização e Alerta 

- Programa de Manutenção 

- Programa de Educação Ambiental 

- Programa de Limpeza e Desassoreamento de Rios e Córregos 

- Programa de Realocação e Monitoramento de Interferências 

SUB-BACIA DO RIO CASCATA 

 

- Programa de Regulação 

- Programa de Cadastro de Drenagem 

- Programa de Vazão de Pré-urbanização 

- Programa de Compatibilização do Zoneamento 

- Programa de Retirada dos Moradores em Áreas de Risco 

- Programa de Monitoramento, Fiscalização e Alerta 

- Programa de Manutenção 

- Programa de Educação Ambiental 

- Programa de Limpeza e Desassoreamento de Rios e Córregos 

- Programa de Realocação e Monitoramento de Interferências 

SUB-BACIA DO RIO DO MEIO 

 

- Programa de Regulação 

- Programa de Cadastro de Drenagem 

- Programa de Vazão de Pré-urbanização 

- Programa de Compatibilização do Zoneamento 

- Programa de Retirada dos Moradores em Áreas de Risco 

- Programa de Monitoramento, Fiscalização e Alerta 

- Programa de Manutenção 

- Programa de Educação Ambiental 

- Programa de Limpeza e Desassoreamento de Rios e Córregos 

- Programa de Realocação e Monitoramento de Interferências 
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SUB-BACIA DO ARROIO NHAPINDAZAL 

 

- Programa de Regulação 

- Programa de Cadastro de Drenagem 

- Programa de Vazão de Pré-urbanização 

- Programa de Compatibilização do Zoneamento 

- Programa de Retirada dos Moradores em Áreas de Risco 

- Programa de Monitoramento, Fiscalização e Alerta 

- Programa de Manutenção 

- Programa de Educação Ambiental 

- Programa de Limpeza e Desassoreamento de Rios e Córregos 

- Programa de Realocação e Monitoramento de Interferências 

SUB-BACIA DO ARROIO DOS PEREIRAS 

 

- Programa de Regulação 

- Programa de Cadastro de Drenagem 

- Programa de Vazão de Pré-urbanização 

- Programa de Compatibilização do Zoneamento 

- Programa de Retirada dos Moradores em Áreas de Risco 

- Programa de Monitoramento, Fiscalização e Alerta 

- Programa de Manutenção 

- Programa de Educação Ambiental 

- Programa de Limpeza e Desassoreamento de Rios e Córregos 

- Programa de Implantação de Bacias de Detenção/Retenção 

- Programa de Canalização do Arroio dos Pereiras 

- Programa de Realocação e Monitoramento de Interferências 

SUB-BACIA DO RIO RIOZINHO 

 

- Programa de Regulação 

- Programa de Cadastro de Drenagem 

- Programa de Vazão de Pré-urbanização 

- Programa de Compatibilização do Zoneamento 

- Programa de Retirada dos Moradores em Áreas de Risco 

- Programa de Monitoramento, Fiscalização e Alerta 

- Programa de Manutenção 

- Programa de Educação Ambiental 

- Programa de Limpeza e Desassoreamento de Rios e Córregos 

- Programa de Realocação e Monitoramento de Interferências 
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10.2. Planos de Medidas de Controle Não-Estruturais 

PROGRAMA DE REGULAMENTAÇÃO 

OBJETIVO 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 

Atividade 1: 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. A legislação municipal deverá incluir a 

definição de obrigatoriedades tanto para o setor público quanto para o privado. Foram propostas 

regulamentações para Irati; estas são:  

 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. 

PROGRAMA DE CADASTRO DE MICRODRENAGEM 

OBJETIVO 
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 casos 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: 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 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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PROGRAMA DE VAZÃO DE PRÉ-URBANIZAÇÃO 

OBJETIVO 
Manter a vazão de pré-urbanização nas sub-bacias 
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 

Atividade 1: Esta vazão corresponde a vazão mais próxima da situação natural anteriormente ao 

aumento de áreas impermeáveis. A vazão de pré-urbanização foi calculada para cada sub-bacia 

do município de Irati, e os resultados obtidos são apresentados na Tabela 6.  

Atividade 2: 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. Tal controle 

deverá ser realizado tanto para loteamentos existentes quanto para novos loteamentos, conforme 

estabelecido pela Figura 19.  

 
Figura 19. Formas de controle de vazão de pré-desenvolvimento em 

loteamentos. 
Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia (2019). 

A escolha do mecanismo de drenagem 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. Sugere-se que este controle de cheias e alagamentos seja estendido para todas as áreas 
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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, entre outros. 

Atividade 3: Para auxiliar no desenvolvimento de ações que controlem a vazão de pré-

urbanização em lotes já consolidados e loteamentos futuros, faz parte do Programa 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 estão apresentados na seção 5. 

PROGRAMA DE COMPATIBILIZAÇÃO DO ZONEAMENTO 

OBJETIVO 
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 

Atividade 1: Cada sub-bacia é composta por várias parcelas de zonas urbanas estabelecidas no 

Zoneamento Urbano do Plano Diretor Municipal (Figura 20). Ao serem compostas por várias 

parcelas de zonas urbanas – que apresentam diferentes coeficientes de taxa de 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 uniforme de taxa de 

permeabilidade dentre as zonas que compõem a bacia. Para a compatibilização do Plano Diretor 

Municipal de Irati e o Plano Diretor de Drenagem Urbana, 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. 
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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 conforme o maior coeficiente existente dentre as 

zonas urbanas presentes na sub-bacia, 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. 

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):  

“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”. 
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É necessária 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. 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). 

Atividade 2: 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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Figura 20. Composição das sub-bacias, conforme o zoneamento urbano. 

Fonte: Elaborado por Ferma Engenharia (2019). 



MANUAL DE DRENAGEM E PLANO DE AÇÕES 
Relatório de Recomendações 

SÍNTESE DOS PLANOS ELABORADOS PARA CADA SUB-BACIA 
 

 

86 

PROGRAMA DE RETIRADA DOS MORADORES EM ÁREAS DE RISCO 

OBJETIVO 
Retirada dos moradores que sem 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. Imediato Iniciativa/Ação 

2. 
Realização de estudos e cálculos dos valores a serem 
indenizados. 

Imediato Iniciativa/Ação 

3. Indenização dos moradores. Imediato Iniciativa/Ação 

Atividade 1: As áreas de risco de inundações e enchentes devem ser identificadas e mapeadas. 

Após a sua identificação e mapeamento, estas devem ser incluídas e classificadas como áreas de 

restrição de uso (ARU), 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 eventos de inundações e enchentes no local. 

Atividade 2: 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. Porém, sendo a desapropriação com fins de atender o 

planejamento urbano, o valor da indenização deve ser o valor de mercado, incluído ainda dos 

valores que o expropriado deixou de ganhar se fizesse uso do imóvel. Devido ao alto custo, uma 

alternativa é restringir as desapropriações às áreas de preservação permanente e/ou às áreas de 

alto risco com impossibilidades de ocupação. 

Atividade 3: 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, com um custo estimado em R$ 2.000/m². 
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ALERTA 

OBJETIVO Criar o sistema de 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 

Atividade 1: Será necessária a criação de procedimentos para o sistema de monitoramento, 

fiscalização e alerta, pois: 

 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: 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: 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 

OBJETIVO 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 

Atividade 1: 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. 

Atividade 2: 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: 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. 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

OBJETIVO 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 



MANUAL DE DRENAGEM E PLANO DE AÇÕES 
Relatório de Recomendações 

SÍNTESE DOS PLANOS ELABORADOS PARA CADA SUB-BACIA 
 

 

89 

Atividade 1: 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). 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 para incluir a população de Irati no desenvolvimento das ações 

necessárias para a redução de eventos de inundação e enchentes no município. 

10.3. Planos de Medidas de Controle Estruturais 

PROGRAMA DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIOS E CÓRREGOS 

OBJETIVO 

Implantar o sistema de limpeza. 
Estabelecer critérios e parâmetros para a limpeza dos rios e córregos. 
Instituir na legislação específica para a drenagem, a limpeza e 
desassoreamento de rios e córregos. 
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 

Atividade 1: É 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. 
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Atividade 2: 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: Será realizada a limpeza sob demanda nos pontos que necessitarem de intervenção. 

Deverá ser identificados os pontos crítico onde há 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. Após a 

identificação dos pontos críticos deverá ser realizada a limpeza destes locais de forma imediata. 

Atividade 4: A limpeza e desassoreamento de rios e córregos do município deverá ser feita de 

forma periódica. 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). 

PROGRAMA DE CANALIZAÇÃO DO ARROIO DOS PEREIRAS 

OBJETIVO 
Complementar o projeto do canal hídrico. 
Melhorar o escoamento do Arroio dos Pereiras. 
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.  

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 

Atividade 1: 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 elaborado 

no Produto 3 demonstrou a necessidade de ampliação do canal existente no Arroio dos Pereiras 
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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: 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 

 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: 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 para assim, realizar das obras de 

canalização do Arroio dos Pereiras. 
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PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE BACIAS DE DETENÇÃO/RETENÇÃO 

OBJETIVO 
Controlar a vazão de pico nos eventos de chuva. 
Melhorar o escoamento dos rios e córregos. 
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 

Atividade 1: Esta atividade foi realizada preliminarmente e apresentada no Produto 3 – Análise da 

Drenagem Urbana deste Plano Diretor de Drenagem Urbana. 

Atividade 2: 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: Como apresentado anteriormente, 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: 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. 

Estima-se um custo de R$18.063.955,00 para a implantação das bacias de detenção/retenção 

necessárias. Sendo assim, a Prefeitura deverá planejar a obtenção de recursos de fontes internas 

e/ou externas para assim, realizar das obras necessárias, conforme prazos de investimentos 

estimados anteriormente. 
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PROGRAMA DE REALOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE INTERFERÊNCIAS 

OBJETIVO 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 

Atividade 1: 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 o local e os 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 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: 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: 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. O responsável deverá ser 
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alertado, 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: 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. 

10.4. 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 adicional de transporte para 
desviar áreas inundadas e nos gastos com atendimento de emergência e 
desabrigados etc. 
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10.4.1. Custos e Benefícios Intangíveis 

Os custos e benefícios intangíveis são aqueles que não se pode atribuir valor monetário. A 

Tabela 10 apresenta os custos e benefícios intangíveis para o Plano Diretor de Drenagem 

Urbana de Irati. 

Tabela 10. 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 

10.4.2. 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 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 11. 
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Tabela 11. 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. 

JAMES E LEE, 1971: 

                  

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 12 apresenta a estimativa dos benefícios anuais (danos evitados) por sub-bacia da 

área urbana de Irati. 
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Tabela 12. Estimativa dos benefícios anuais (danos evitados). 

Sub-bacia U 

Área 
Inundada 

Altura média da 
inundação 

Custo Direto + 
Custo Indireto 

Benefício Anua – 
Área Inundada 1 
vez por ano 

Benefício Anual – 
Área Inundada 2 
vezes por ano 

Benefício Anual 
– Área Inundada 
1 vez a cada 10 

anos 

A (m²) h (m) (Cd x 1,2) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Rio Bonito 0,2 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 0,5 277.461 0,5 R$49.942.890,00 R$49.942.890,00 R$99.885.780,00 R$4.994.289,00 

Alto Antas 0,5 335.144 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 0,6 412.495 0,5 R$74.249.028,00 R$74.249.028,00 R$148.498.056,00 R$7.424.902,80 

Nhapindazal 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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11. MATERIAL DE CONSULTA 

Este Manual trata apenas das intervenções e medidas sugeridas para o município durante a 

elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana, apresentadas nos produtos que fazem parte 

do Plano, de forma a tornar esse documento o mais objetivo possível. Para demais consultas 

sugere-se a equipe técnica da Prefeitura, projetistas e leitores, além das referências bibliográficas 

apresentas neste manual, os seguintes materiais: 

GUIA PRÁTICO PARA PROJETOS DE PEQUENAS OBRAS HIDRÁULICAS 
– DAEE DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO. 

São Paulo. Secretaria de Estado de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento. Departamento de 
Águas e Energia Elétrica. Guia prático para projetos de pequenas obras hidráulicas. São Paulo, 
DAEE, 2005. 

 

DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE ENCHENTES – ALUÍSIO PARDO 
CANHOLI 

CANHOLI, Aluísio. Drenagem urbana e controle de enchentes. Oficina de textos. São Paulo, 2015. 

 

PROGRAMA DE PESQUISA EM SANEAMENTO BÁSICO – MANEJO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

PROSAB, Programa de Pesquisa em Saneamento Básico. Manejo de Águas Pluviais Urbanas / 
Antônio Marozzi Righetto. Rio de Janeiro. ABES, 2009. 

 

MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO – DIRETRIZES PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO, TRAVESSIAS E SIFÕES 

INVERTIDOS. SANEPAR, 2018. 

Disponível em: http://site.sanepar.com.br/informacoes-tecnicas/14 
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