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APRESENTAÇÃO 

O presente documento compõe o RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL III decorrente do Contrato 
de Prestação de Serviços Nº 209/2020, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Guarapuava 
(PR) e a FUNPAR - Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da 
Ciência, da Tecnologia e da Cultura, para a elaboração do Plano Municipal de Drenagem.  

A atual legislação brasileira que Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e Cria o Sistema 
Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos é a Lei Federal n° 9.433 de 08 de janeiro de 
1997. 

De acordo com a Lei 11.445, de 2007, foram estabelecidas as diretrizes nacionais para o 
saneamento básico que, por sua vez, foi atualizada pela redação dada pela Lei Federal 
Nº 14.026, de 2020, a qual atualiza o marco legal do saneamento básico em nosso País. 

Segundo o novo marco do saneamento básico, o conceito de drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas está interligado ao de saneamento básico conforme detalhado a seguir: 

Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

I - saneamento básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas e 

instalações operacionais de: 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: constituídos pelas 

atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de 

drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o 

amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 

águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização 

preventiva das redes (BRASIL, 2020, grifo do autor). 

Diante deste contexto e em atendimento ao que prescreve o Termo de Referência da Prefeitura 
Municipal de Guarapuava (PR), será elaborado o Plano Municipal de Drenagem, que serão 
compostos dos seguintes produtos: 

− PLANO DE TRABALHO: deverá conter o planejamento e detalhamento dos 
produtos/relatórios a serem elaborados. 

− RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL I: Levantamento de Informações Básicas a partir 
de Dados Existentes. 

− RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL II: Levantamentos Topográficos e Hidrológicos 
em Campo, Análise e Diagnóstico da Situação Atual: 

o II-a: Levantamento Topográfico Cadastral: 

� II-a1: Microdrenagem; 

� II-a2: Macrodrenagem; 

o II-b: Aplicação da Modelagem Hidrodinâmica: 

� II-b1: Modelagem; 

� II-b2: Análise e Diagnóstico da Situação Atual. 
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− RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL III: Recomendações de Intervenções Imediatas 
(Ações de Curto Prazo), Proposta de Ações Prioritárias; Proposta de Ações 
Sistemáticas. 

o III-a: Recomendações de Intervenções Imediatas; 

o III-b: Propostas de Ações Prioritárias; 

o III-c: Propostas de Ações Sistemáticas. 

− RELATÓRIO FINAL: Elaboração de Anteprojetos (Áreas Críticas). 
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1. RECOMENDAÇÕES DE INTERVENÇÕES IMEDIATAS (AÇÕES 

DE CURTO PRAZO) 

 INDICAÇÕES DE ORDEM OPERACIONAL E DE MANUTENÇÃO NOS 
SISTEMAS DE DRENAGEM 

A operação e manutenção dos sistemas de drenagem devem fazer parte de um conjunto de 
ações a serem incorporados para melhor funcionamento dos sistemas de drenagem pluvial. 

Inicialmente deve haver a limpeza e desobstrução das bocas de lobo, considerando que a 
periodicidade de execução dos serviços deve ser diferente para as épocas secas e de chuva. 
Antes dos períodos chuvosos, não deve haver interferências ou obstruções em todo o sistema. 
Os serviços iniciais de manutenção do sistema de drenagem podem ocorrer conforme já 
realizado atualmente, por meio da limpeza preventiva das sarjetas e caixas de captação realizada 
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Além disso, a prefeitura deve ser responsável para 
fiscalizar os serviços contratados. Deve-se atentar que a manutenção ou recuperação de 
sarjetas, manutenção ou recuperação estrutural de redes e canais, limpeza e desobstrução de 
redes e canais fechados, limpeza de bocas-de-lobo e poços de visitas, dragagem ou 
desassoreamento de canais abertos, e limpeza das margens de cursos d’água naturais e de 
lagos deve ser realizada não somente de maneira corretiva, mas de maneira preventiva. 

A manutenção do sistema de drenagem deve ser realizada a fim de garantir as condições 
operacionais pré-estabelecidas. As atividades de manutenção minimizam os riscos de falhas 
devido ao funcionamento ineficiente dos componentes que compõe o sistema de drenagem. 

Os canais e galerias de macrodrenagem existentes no município necessitam de manutenção 
constante, para evitar o acúmulo de sedimentos e de materiais que possam dificultar o 
escoamento das águas pluviais. Quanto não há essa manutenção periódica, é necessária a 
realização de obras de recuperação desses canais e galerias, com apoio de equipamentos e 
maquinários para sua desobstrução. 

Segundo o diagnóstico realizado no município de Guarapuava, somente são realizados serviços 
de maneira corretiva, que se conceitua na intervenção efetuada após episódios em que houve 
mau funcionamento ou alguma falha no sistema. 

Deve-se priorizar as manutenções preventivas e preditivas do sistema. A manutenção preventiva 
é realizada de maneira programada, para que o sistema funcione quando demandado. Já a 
manutenção preditiva, segundo o Manual de Drenagem de São Paulo (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PAULO, 2012): 

permite garantir uma qualidade desejada do funcionamento do sistema de 
drenagem, por meio de análises e supervisões sistemáticas do sistema visando 
diminuir as manutenções corretiva e preventiva, ou seja, a manutenção preditiva 
é uma técnica de gerenciamento da manutenção (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO PAULO, 2012). 

 

Deve ser realizada também a imediata correção das bocas de lobo que estão em más condições, 
com grelhas quebradas ou parcialmente ou integralmente obstruídas, bem como a correção 
imediata das bocas de lobo que se encontram chumbadas, impedindo a manutenção. 
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 CORREÇÕES OU ADAPTAÇÕES DE OBRAS OU PROJETOS EM CURSO 

Conforme estabelecido em seu Plano de Saneamento Básico, o município de Guarapuava deve 
concluir as seguintes metas: 

• Mapeamento das galerias nos pontos críticos e influentes e mapeamento das futuras 
obras de galeria; 

• Ligação de vias sobre afluentes; 

• Ajuste de cruzamentos viários pavimentados com galeria; 

• Drenagem da Área Urbana do Guará; 

• Drenagem da Área Urbana do Guairacá; 

• Drenagem da Área Urbana da Palmeirinha; 

• Drenagem da Área Urbana da Colônia Vitória; 

• Drenagem da Área Urbana das Demais Colônias do Distrito de Entre Rios; 

• Aquisição de áreas impróprias à ocupação sujeitas a alagamentos e indicadas para 
Parque linear, conforme mapeamento do Plano Diretor e Zoneamento de Uso e 
Ocupação; 

• Estabelecer ação contínua de monitoramento da rede de galerias existente e dos arroios 
no que diz à limpeza, obras de desassoreamento, alargamento de valas como forma de 
se evitar alagamentos; 

• Desenvolvimento de Estudos para o estabelecimento de execução de bacias de 
contenção em imóveis a serem edificados e determinação de seu dimensionamento 
conforme área construída e área permeabilizada;  

• Verificar a incompatibilidade das duas leis existentes a respeito da execução de bacias 
de coleta de águas de chuva e sua reutilização, promover a sua regulamentação e a sua 
aplicação; 

• Verificar as legislações no que concerne à área de fiscalização ao descumprimento nas 
áreas afetas à drenagem (taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, execução de bacias 
de captação, calçadas, condução das águas pluviais etc.) e o estabelecimento de 
advertências, regularização e multas. 

 

São necessárias correções em problemas encontrados durante o cadastro da rede de drenagem 
pluvial do município: 

• A rede de drenagem não segue os padrões tradicionais construtivos, ou seja, foram 
observados Poços de Visita (PV) tendo a jusante Bocas de Lobo (BL), ou ainda, algumas 
bocas de lobo recebem tubos de ligação de outras bocas de lobo, para posterior 
destinação na rede através do Poço de Visita; 

• Tubulação da Rede atravessa o lote / imóvel tendo em montante e jusante diâmetros 
diferentes; 
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• Caixas mortas existentes, as quais algumas foram localizadas devido a expertise dos 
funcionários da SURG que realizavam o acompanhamento; 

• Construção de calçadas sobre poços de visita / bocas de lobo que inviabilizam a 
manutenção das estruturas; 

• Destinação de esgotamento sanitário na rede de drenagem; 

• Presença de resíduos sólidos na tubulação / estruturas obstruindo a passagem da água 
e resultando no acúmulo de materiais. 

 

Para as obras de retificação de trecho do Rio Cascavel que era sinuoso, com baixa declividade 
e próximo a BR-277, não é recomendado a implantação de novos loteamentos no local por se 
tratar área de inundação recorrente, podendo ser utilizados mecanismos urbanos como a 
transferência do direito de construir para lotes regularizados não edificados. Caso a 
recomendação não possa ser atendida, sugere-se que para as construções futuras, se façam as 
adequações necessárias como adotar piso de soleira na cota indicada, tanto para edificações 
térreas em pilotis, segundo pavimento ou mais. Para prédios públicos, recomenda-se, ainda, o 
uso de materiais resistentes à água e não corrosivos, centrais elétricas elevadas, segundo 
pavimento para armazenamento dos bens públicos de valor, dentre outros.  

 

 RECOMENDAÇÕES DE ÁREAS A SEREM PROTEGIDAS, DESOCUPADAS 
OU RESERVADAS 

Recomenda-se a proteção e reserva das áreas de preservação permanente e as identificadas 
como inundáveis para Tempo de Recorrência de 50 anos. 
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Figura 1: APP e Mancha de Inundação (TR 50 anos) 

 
Fonte: Funpar, 2022. 
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 PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VÁRZEA 
APÓS DESAPROPRIAÇÃO 

Com a crescente pressão imobiliária nas cidades, é muito comum verificar-se o aterro de áreas 
de influência dos rios, para que assim se permita o uso urbano. 

Porém, os órgãos ambientais municipais (Secretaria de Habitação e Urbanismo e Secretaria de 
Meio Ambiente;) e estaduais (IAT e Instituto das Águas) devem ser advertidos para que não 
concedam licenças para aterros de áreas de preservação permanente, de áreas úmidas, 
outorgas para canalização de córregos, rios e nascentes, conforme a Lei Municipal 
Complementar Nº 69/2016. 

Seguindo a supracitada lei municipal, instrui-se que os Agentes Financeiros (Caixa Econômica 
Federal, Banco do Brasil S.A., BNDES, entre outros) não concedam financiamentos a 
empreendimentos a serem construídos em áreas de riscos de enchentes, especialmente 
naquelas regiões de áreas úmidas e em áreas de preservação permanente. 

Nas áreas de várzea propõe-se o plantio de espécies nativas e a preservação das matas ciliares 
conforme disposto nas Leis Federais nº 12.651/2012 e 12.727/2012, que dispõem sobre a 
proteção da vegetação nativa. Respeitando o Plano Diretor Municipal, também se recomenda a 
proibição da ocupação urbana nas áreas de fundos de vale e inundação. 

O incentivo à infiltração é mais efetivo na contenção dos picos de cheia quando as estruturas 
são aplicadas à montante das sub-bacias hidrográficas, já que as áreas próximas aos cursos 
d’agua não são tão propícias à infiltração. Por isto nas áreas inundáveis que não são de proteção 
permanente é recomendável a aplicação de estruturas de retenção e detenção. 

Conforme o diagnóstico realizado, parte considerável das áreas de APP encontra-se no estado 
adequado, com cobertura de vegetação ou identificadas como área de várzea. O município deve 
tomar medidas que garantam a proteção dessas áreas como estão, impedindo invasões, 
desmatamento e ocupações indevidas.  

Também é necessária a recuperação vegetal das áreas de APP com solo descoberto, evitando 
processos erosivos que prejudicam toda a rede de drenagem. 

Recomenda-se a reserva das áreas inundáveis ainda não ocupadas. Estas áreas podem ser 
utilizadas como áreas de lazer, com estruturas inundáveis (como pistas de caminhada/corrida, 
playground, quadras esportivas) e de retenção e detenção (por exemplo, lagos com função 
paisagística, pistas de skate, quadras gramadas rebaixadas).  

Para as áreas de APP já ocupadas é necessária a desocupação em curto prazo, uma vez que 
as construções nessas áreas apresentam maior vulnerabilidade às inundações e interferem no 
movimento natural de cheia dos cursos d’água. 

Também se sugere a progressiva desocupação das áreas inundáveis, visando a segurança da 
população. Essas áreas também podem ser destinadas a receber estruturas de lazer visando 
retenção e detenção. 
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2. PROPOSTA DE AÇÕES PRIORITÁRIAS 

 PROPOSIÇÃO DE ALTERNATIVAS DE SOLUÇÕES PARA A SIMULAÇÃO 
ESCOLHIDA 

Historicamente, os problemas referentes às enchentes urbanas foram e têm sido tratados como 
uma consequência diretamente relacionada ao aumento da intensidade das chuvas, sem levar 
em consideração, aspectos próprios das bacias hidrográficas, sendo vistos, portanto, como 
independentes às atividades humanas. Com esta abordagem, os projetos convencionais 
adotados visam o controle do escoamento das águas pluviais urbanas por meio do aumento da 
capacidade dos rios e canais em receber maiores vazões das águas que se precipitam sobre a 
bacia hidrográfica. Essa técnica é resultado do conceito tradicional do sistema de drenagem 
urbana adotado no Brasil, presente na maioria dos manuais de drenagem urbana: “conjunto de 
elementos a recolher as águas pluviais precipitadas sobre uma determinada região e que 
escorrem sobre sua superfície, conduzindo-as a um destino final” (SOUZA et al., 2013, p.59). Ou 
seja, os sistemas de drenagem pluvial são dimensionados de forma a recolher as águas da chuva 
e conduzi-las rapidamente para jusante. Apesar de ser uma técnica usual, essa forma de controle 
de enchentes proporciona o deslocamento da água pluvial precipitada sobre uma bacia 
hidrográfica o mais rápido possível de montante a jusante. Portanto, apenas transfere o problema 
para outra região, sem solucioná-lo. 

Os fenômenos de alagamentos e inundações, cada vez mais frequentes em centros urbanos, 
têm definido uma nova abordagem do sistema de saneamento básico, mais especificamente, no 
que diz respeito ao manejo de águas pluviais urbanas. 

Portanto, deve haver o uso integrado de técnicas convencionais com as técnicas compensatórias 
ou não convencionais. Para Canholi (2014), ao contrário das convencionais, essas medidas 
possuem uma visão multidisciplinar e sistêmica do problema, ou seja, buscam garantir a 
diminuição do volume escoado, a manutenção do tempo de concentração da bacia, o controle 
da velocidade de escoamento, a manutenção da qualidade da água e o uso da água da chuva. 
Entretanto, não resolvem os problemas de inundações e alagamentos exclusivamente, portanto, 
é importante a combinação do uso dos dois tipos de medidas, otimizando o sistema de drenagem 
urbana. 

As técnicas compensatórias surgem de modo a mitigar os problemas causados pelas inundações 
ao utilizar um conjunto de medidas de controle que tenham como objetivo minimizar os riscos e 
reduzir os prejuízos causados pelas inundações, enchentes e alagamentos. 

As técnicas compensatórias podem ser classificadas em medidas estruturais e medidas não-
estruturais. As medidas estruturais “modificam o sistema fluvial através de obras na bacia 
(medidas extensivas) ou no rio (medidas intensivas) para evitar o extravasamento do 
escoamento para o leito maior decorrentes das enchentes” (PARANÁ, 2002). Geralmente, 
incluem a construção de represas, reservatórios de retenção, diques, barragens, melhoramento 
de canal de rio e canais de desvio. 

As medidas não-estruturais “são aquelas em que os prejuízos são reduzidos pela melhor 
convivência da população com as enchentes” (PARANÁ, 2002). São exemplos de estruturas 
não-estruturais: preservação da cobertura vegetal; regulamentação do uso do solo e zoneamento 
das áreas de inundação; seguro-inundação; sistema de previsão e alerta de inundações; e, 
educação ambiental voltada ao controle da poluição difusa, da erosão e dos resíduos sólidos.  
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Neste contexto, surge o conceito de reservação em conjunto ao de canalização nos projetos de 
controle de inundações, com o objetivo de prevenir e mitigar os efeitos esperados no escoamento 
das águas drenadas. Enquanto que a canalização possui a função de remover rapidamente o 
volume excedente de água por meio de galerias ou canais abertos, a reservação possui como 
principal objetivo a contenção temporária para subsequente liberação por meio da utilização de 
reservatórios ou outras medidas visando ao aumento do tempo de concentração, à redução da 
vazão de pico, de amortecimento da onda de cheia e na recarga do lençol freático em épocas de 
estiagem (WALESH, 1989 apud. CANHOLI, 2014). 

A Figura 2 ilustra, com maiores detalhes, o exposto anteriormente. 

Figura 2: Adoção dos conceitos de reservação e canalização no sistema de drenagem 
urbana. 

 

Fonte: CANHOLI, 2014. 

Canholi (2014), ressalta a importância do poder público local em promover a devida operação e 
manutenção necessárias para o bom funcionamento para ambas medidas. Deve-se atentar à 
ocorrência do assoreamento e ao acúmulo de resíduos sólidos em galerias de micro e 
macrodrenagem que, segundo o autor supracitado, não é feita a manutenção com certa 
frequência, visto a dificuldade ao acesso destas estruturas. Enquanto isso, para as medidas de 
reservação, devem ser respeitados os aspectos de limpeza periódica e desinfecção do local e 
de fiscalização e, em caso da utilização de sistemas de bombeamento, a correta operação e 
manutenção. 

O conceito de reservação pode ser classificado conforme segue: 
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• Em cada lote; 
• No âmbito da sub-bacia: reservatórios com maiores volumes, capazes de armazenar 

volumes de uma área significativa da bacia; 
• Retardamento na calha: conceito de reservação ou restauração ambiental do rio, 

aumento da rugosidade do canal, da sinuosidade, e do reestabelecimento da calha 
secundária; 

• Utilização de by pass, visando à diminuição dos escoamentos em uma determinada rede 
de macrodrenagem; e, 

• Utilização de diques e polders. 

Ademais, Urbonas e Stahre (1993) apresentam os dispositivos para controle de escoamentos 
classificados em dois grandes grupos: a de contenção na fonte e contenção de jusante. A 
primeira é definida como reservatórios localizados próximos aos locais de geração dos 
escoamentos em menor escala. São exemplos de contenção na fonte: 

• Disposição no local: controle em lotes e vias de circulação por dispositivos que permitem 
a infiltração e a percolação, cujo objetivo é a redução do pico de cheias que chega à rede 
de drenagem; 

• Controle na entrada: restrição da vazão da água pluvial escoada superficialmente que 
entra da galeria pluvial mediante reservação, podendo esta voltar ao sistema 
posteriormente ou, se houver necessidade, reaproveitada; e, 

• Detenção in situ: controle de áreas urbanizadas como loteamentos e condomínios, por 
meio de leis restritivas, visando ao controle de cheias que não permitam o aumento do 
pico de vazão. 

O Quadro 1 apresenta de forma resumida as técnicas compensatórias de drenagem urbana: 

Quadro 1: Técnicas Compensatórias 
Classificação Técnicas Compensatórias 

Não estruturais 

Regulação do Uso do Solo 
Criação de áreas verdes 
Recuperação de matas ciliares (parques lineares) 
Não conexão ou desconexão de áreas impermeáveis 
Uso de revestimentos d elevada rugosidade em vias e canais 
Manejo de fertilizantes, pesticidas e detergentes 

Estruturais 

Controle na Fonte 

Localizado 
Telhado Verde 
Microrreservatório 
Poço de Infiltração 

Linear 

Trincheira de Infiltração 
Vala de detenção 
Pavimento reservatório 
Pavimento Permeável 
Áreas úmidas lineares 

Controle Centralizado 

Bacias de detenção ou retenção 
Bacias de Infiltração 
Áreas de detenção e infiltração 
Áreas úmidas artificiais 

Fonte: PROSAB, 2009. 
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No Manual de Drenagem do Distrito Federal, são apresentados os seguintes dispositivos de 
medidas de controle de inundações estruturais (Figura 3). 

Figura 3: Medidas de Controle – Manual de Drenagem do Distrito Federal 

 

Fonte: ADASA, 2018. 

Vale se atentar a alguns critérios de projeto para cada medida não convencional estrutural 
levando em conta suas limitações e viabilidade, visto que é possível haver uma piora significativa 
na quantidade e qualidade das águas pluviais ubanas. Segundo TUCCI (2002), os critérios são: 
áreas adequadas, capacidade de infiltração do solo, condições solo-aquífero (nível do lençol 
freático, risco de contaminação do aquífero, fragilidade do solo à ação da água e permeabilidade 
do solo), condições de localização (declividade do terreno, ausência de exutório, disponibilidade 
da área e presença de instalações subterrâneas) e condições sanitárias e sendimentológicas 
(afluência poluída, afluência com alta taxa de sedimentos e risco sanitário e sedimentológico por 
falha de operação). 

De acordo com Tucci (2002), há uma tendência das áreas controladas serem menores para os 
dispositivos de infiltração e maiores para os de retenção e de detenção. Entretanto, isto pode ser 
relativo, ou seja, pela própria natureza dos dispositivos, há aqueles que foram concebidos para 
controle na fonte de pequenas áreas e outros, cuja potencialidade é mais efetiva, para áreas 
maiores. O autor detalha, para cada medida estrutural não convencional, níveis adequados para 
implantação, classificando como viável, inviável ou viável com condição específica. No que se 
refere à área de contribuição, os dispositivos, como bacias de detenção e de retenção, tendem 
a ter sua viabilidade restringida ao se tratar de áreas abaixo de 10 ha, enquanto que para outros 
dispositivos utilizados em escala local, acima de 2 há, já o inviabiliza (Figura 4). 

Figura 4: Critério de projeto: área de contribuição. 
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Fonte: PARANÁ, 2002. 

Quanto à capacidade de infiltração do solo, delimita-se a utilização de dispositivos que possuem 
a finalidade de infiltrar a água pluvial no solo, tais como o pavimento poroso, trincheiras, valas e 
bacias de infiltração (Figura 5). 
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Figura 5: Critério de projeto: capacidade de infiltração do solo. 

 

Fonte: PARANÁ, 2002. 

No que se refere às condições de solo-aquífero, as medidas de controle devem se atentar quanto 
ao nível do lençol freático, uma vez que este reduz a capacidade de infiltração da água no solo, 
diminuindo, assim, sua capacidade de drenagem do dispositivo, inviabilizando as medidas de 
infiltração (PARANÁ, 2002.). 

Já em zonas de recarga de aquíferos, pode haver risco de contaminação dos mesmos devido à 
infiltração de águas superficiais poluídas, promovida pelas medidas estruturais como bacias de 
retenção e aqueles que envolvam infiltração. Ainda referente à permeabilidade do subsolo, 
quando este apresenta características de baixa permeabilidade, seja por ser muito rochoso ou 
compacto, pode prejudicar dispositivos de infiltração. A utilização das medidas deverá se atentar, 
também, à fragilidade do solo à ação da água, ou seja, solos argilosos, por se tratarem de solos 
muito finos, podem desestruturar-se na presença frequente de água, perdendo sua capacidade 
de suporte e suas características hidráulicas, portando inadequados para receber dispositivos 
de infiltração, bem como bacias de detenção e retenção (PARANÁ, 2002.). 
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Figura 6: Critério de Projeto: condições solo-aquífero. 

 

Fonte: PARANÁ, 2002. 

Para as condições de localização, a declividade do terreno altera o volume de água que é 
infiltrado no solo pelos dispositivos de pavimento poroso, trincheiras, valas ou poços de 
infiltração. Também, medidas que não operam por infiltração, exigem, para a descarga do volume 
regularizado de água, um local de destino, o exutório. O conflito de áreas urbanas é outro fator 
a ser considerado para a implantação de medidas de controle, principalmente para dispositivos, 
cuja demanda de área é significativa como as bacias de retenção, detenção ou infiltração, o que 
inviavibiliza a sua implantação. O mesmo ocorre para instalações subterrâneas, visto que as 
medidas que operam por infiltração são projetadas para promover a percolação de água no solo, 
o que pode danificar fundações de construções vizinhas e redes subterrâneas de utilidades 
(PARANÁ, 2002.). 
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Figura 7: Critério de Projeto: condições de localização. 

 

Fonte: PARANÁ, 2002. 

Segundo TUCCI (2002), as condições sanitárias e sedimentológicas podem ser altamente 
restrititivas com relação ao uso das medidas de controle. Porém, este problema pode ser 
contornado com a implantação de estruturas de pré-tratamento a montante, podendo até exigir 
estruturas mais complexas, dependendo da carga poluidora. Outro fator importante refere-se à 
alta taxa de sedimentos que inviabiliza a adoção de qualquer dispositivo, uma vez que as 
medidas listadas não toleram afluências com cargas elevadas de sedimentos e de resíduos 
sólidos mal gerenciados. Ainda é existente o risco por falha de operação, caso não haja a devida 
manutenção que, segundo o autor (ibid), afeta, principalmente, estruturas de maior porte, como 
bacias de retenção e detenção, justamente por requerem operação de comportas e 
equipamentos mecânicos que, em caso de falhas, pode haver o acúmulo ou disseminação de 
escoamentos com alto risco de contaminação (Figura 8). 
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Figura 8: Critérios de projeto: condições sanitárias e sedimentológicas. 

 

Fonte: PARANÁ, 2002. 

No Anexo A está disponível para consulta o item referente às Medidas de Controle (MC’s) 
apresentados no documento intitulado “Manual de Drenagem Urbana: Região Metropolitana de 
Curitiba, Programa de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba” elaborado 
em 2002 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, mais 
especificamente Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento 
Ambiental (SUDERHSA).   

De maneira geral, para o Município de Guarapuava, propõem-se medidas estruturais e não 
estruturais para quatro tipos de áreas distintas (Quadro 2) 
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Quadro 2: Proposição de Alternativas de Soluções para a Simulação Escolhida 
Proposição de 

diretrizes básicas de 
ações 

Ações 

Estruturais Não estruturais 

Bacias com 
urbanização 
consolidada, ou seja, 
aquelas cujas áreas se 
encontram totalmente 
ocupadas e servidas 
inteiramente, ou quase 
na totalidade, por 
redes de galerias de 
águas pluviais 

• Utilização de bacias de 
retenção e de detenção; 

• Aumento da capacidade da 
rede existente para 
escoamento dos pontos de 
alagamento conhecidos; 

• Substituição da rede nos 
trechos subdimensionados; 

• Substituição progressiva de 
canteiros gramados por 
valas de infiltração e jardins 
de chuva. 

• Plano de contingência para situações 
críticas de chuva; 

• Programa de inspeção e manutenção de 
obras hidráulicas; 

• Programa de educação ambiental; 
• Seguro contra inundações; 
• Sistema de monitoramento e alerta de 

chuvas intensas, enchentes e inundações; 
• Medidas de caráter legal/institucional; 
• Retirada da população das áreas de risco. 

Bacias com 
urbanização em 
consolidação, ou seja, 
aquelas cujas áreas se 
encontram 
parcialmente 
ocupadas, com 
exceção das várzeas 
inundáveis e 
esparsamente dotadas 
de redes de galerias de 
águas pluviais 

• Ampliação da rede de 
drenagem visando a 
expansão urbana; 

• Utilização de bacias de 
retenção e de detenção; 

• Substituição progressiva 
de canteiros gramados por 
valas de infiltração e jardins 
de chuva. 

• Plano de contingência para situações 
críticas de chuva; 

• Disciplinamento do uso e ocupação do 
solo; 

• Programa de inspeção e manutenção de 
obras hidráulicas; 

• Programa de educação ambiental; 
• Seguro contra inundações; 
• Sistema de monitoramento e alerta de 

chuvas intensas, enchentes e inundações 
• Medidas de caráter legal/institucional 

Bacias em 
urbanização, ou seja, 
aquelas cujas áreas 
estão atualmente em 
início de processo de 
urbanização 

• Ampliação da rede de 
drenagem visando a 
expansão urbana; 

• Utilização de bacias de 
retenção e de detenção; 

• Substituição progressiva 
de canteiros gramados por 
valas de infiltração e jardins 
de chuva. 

 

• Plano de contingência para situações 
críticas de chuva; 

• Disciplinamento do uso e ocupação do 
solo; 

• Programa de inspeção e manutenção de 
obras hidráulicas; 

• Programa de educação ambiental; 
• Seguro contra inundações; 
• Sistema de monitoramento e alerta de 

chuvas intensas, enchentes e inundações; 
• Medidas de caráter legal/institucional. 

Áreas abrangendo 
núcleos isolados 

• Ampliação da rede de 
drenagem visando a 
expansão urbana; 

• Utilização de bacias de 
retenção e de detenção; 

• Substituição progressiva 
de canteiros gramados por 
valas de infiltração e jardins 
de chuva. 

 

• Plano de contingência para situações 
críticas de chuva; 

• Disciplinamento do uso e ocupação do 
solo; 

• Programa de inspeção e manutenção de 
obras hidráulicas; 

• Programa de educação ambiental; 
• Seguro contra inundações; 
• Sistema de monitoramento e alerta de 

chuvas intensas, enchentes e inundações; 
• Medidas de caráter legal/institucional. 

Fonte: Funpar, 2022. 

De maneira mais detalhada, são sugeridas as seguintes estruturas para o município de 
Guarapuava (Quadro 3). 
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Quadro 3: Medidas Estruturais Propostas. 

Nº Localização Bacia Medida Estrutural 

Área 
disponível 

aproximada 
(m²) 

Volume de 
detenção/ 

retenção (m³) – 
TR 10 anos 

1 Av. Manoel Ribas Central Bacia de Detenção 
Subterrânea 

18.949,46            26.512,34  

2 Praça Cléve Central Bacia de Detenção 
Subterrânea 

8.559,90              6.317,08  

3 Superpão Hiper Loja 14 Central Bacia de Detenção 
Subterrânea 

14.269,08              5.052,55  

4 Concessionária Wolkswagen Central Bacia de Detenção 
Subterrânea 

15.807,37              6.293,26  

5 Parque Trianon Pocinho Bacia de 
Retenção/Detenção 

14.465,72              6.514,08  

6 Parque Trianon Pocinho Bacia de 
Retenção/Detenção 

11.275,27              9.931,06  

7 R. Comendador Norberto e R. 
Cel. Saldanha 

Pocinho Bacia de 
Retenção/Detenção 

3.237,47            24.112,44  

8 Entre R. Padre Chagas e Rua 
Xambre 

Pocinho Bacia de Retenção 21.151,71              7.248,86  

9 Rio Cascavel - Bairro Jardim 
das Américas 

Rio 
Cascavel 

Parque Linear com 
Bacia de Retenção 

735.354,24      1.096.844,39  

Fonte: Funpar, 2022. 
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Figura 9: Medidas Estruturais Propostas (1-8) 

 
Fonte: Funpar, 2022. 
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Figura 10: Medidas Estruturais Propostas (9) 

 
Fonte: Funpar, 2022. 
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 CONCEPÇÃO BÁSICA DAS MEDIDAS ESTRUTURAIS 

 

Para o município de Guarapuava propõem-se as seguintes medidas estruturais: 

 

Ampliação da rede de drenagem visando a expansão urbana: 

Toda a malha urbana deve possuir estrutura de microdrenagem, evitando alagamentos. Assim, 
conforme houver expansão das áreas ocupadas, é necessário que seja instalada rede 
compatível, evitando-se o subdimensionamento pois a substituição gera maiores custos para o 
município. 

 

Utilização de bacias de retenção e de detenção: 

Dentre as medidas para minimizar o impacto das chuvas intensas nas áreas urbanas, está a 
implantação de bacias de amortecimento de cheias e de regularização de vazões. São 
reservatórios construídos para o armazenamento temporário das águas das chuvas, que escoam 
por telhados, pátios, calçadas e redes pluviais, liberando esta água acumulada de forma gradual, 
garantindo assim que o sistema de macrodrenagem local conduza eficientemente os picos das 
enxurradas. Geralmente são utilizadas áreas como bosques e parques dentro das áreas 
urbanas, com maior permeabilidade, fazendo com que uma grande quantidade de água das 
enxurradas seja infiltrada no solo, diminuindo os problemas de inundações e alagamentos. 

As bacias de retenção mantêm a água de escoamento estocada por longo 
período com o fim principal de decantação de partículas sólidas e, por esse 
intermédio, de redução de cargas de poluentes de origem pluvial. Já as bacias 
de detenção têm por função principal o controle de inundações, onde a redução 
de carga de poluentes é objetivo secundário. Seu esvaziamento ocorre num 
tempo relativamente curto, visto que dispõe de um equipamento instalado no 
fundo da bacia para esvaziamento do escoamento, que permanece em operação 
durante todo o evento de chuva (NUNES, 2011). 

Apesar da distinção conceitual, ambas as bacias possuem a finalidade principal de promover a 
redução do pico das enchentes, por meio do amortecimento do fluxo de água precipitado e por 
meio do armazenamento de parte do volume escoado. As bacias de detenção são usualmente 
utilizadas nas cidades brasileiras, nas quais são criados espaços recreativos e de lazer, que além 
de melhorar a paisagem reduzem a carga de contaminantes, do escoamento, controla a erosão, 
e recarrega os aquíferos, entre outras aplicações.  

Conforme Schueler (1992), a inclusão de bacias de retenção ou detenção, em projetos de 
drenagem, tem a vantagem de permitir a redução do pico do escoamento, evitando perturbações 
à jusante. As bacias de retenção, conforme Nunes (2011) podem ser projetadas para manter 
água permanentemente, transformando-se em lagos artificiais que além de armazenar água de 
chuva para fins de uso não potáveis, têm a função de valorizar a paisagem urbana, atividades 
recreativas, e de propiciar a preservação do habitat da fauna e flora nativa. Essas, também são 
chamadas de bacias de sedimentação, visto que como estão sempre estão cheias, permitem 
que os sólidos em suspensão tenham tempo para decantar. 
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Apesar de serem consideradas um sistema de drenagem alternativo, ou sustentável, a utilização 
de bacias de retenção e detenção nas cidades é antiga. Na Figura 11 pode ser observado o 
Parque Barigui em Curitiba/PR, inaugurado em 1972. O lago do parque é uma bacia de retenção, 
visto que tem a serventia de amortecimento de cheias, encontrando-se todo o tempo com lâmina 
de água. Neste caso, o parque Barigui se enquadra como um sistema de macrodrenagem, porém 
em escala de lotes ou quarteirão, os sistemas de retenção podem ser considerados com 
sistemas de microdrenagem. 

Figura 11: Parque Barigui em Curitiba/PR: um exemplo de sistema de retenção de águas 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba, 2022. 

Segundo a Suderhsa (PARANÁ, 2002), as bacias de detenção e retenção podem ser aplicadas 
em espaços particulares, como locais abertos de condomínios (nesse caso há o controle da 
geração do escoamento superficial para minimizar o pico de vazão nos sistemas de 
macrodrenagem a jusante), em espaços públicos, como os parques e as praças, ou junto aos 
sistemas de macrodrenagem das cidades.  

O manual de drenagem urbana da Região Metropolitana de Curitiba/PR (PARANÁ, 2002) indica 
as condições básicas que podem tornar as bacias de detenção viáveis: 

1. Se não coloca em risco a vida de pedestres na hora de eventos de chuva 
2. Se possui harmonia urbanística, paisagística e estética 
3. Se há exutório definido (em arroio sempre há) 
4. Se não há aporte excessivo de sedimentos e lixo 
5. Se não há aporte de esgoto cloacal 
6. Se não há perigo de veiculação de doenças de contato hídrico 
7. Se o solo é propício à presença de água 
8. 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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9. Se não há risco de poluição crônica ou acidental significativa, caso a área não seja 
proibida 

 

Com base na equação IDF de Fendrich (1989) uma expressão aproximada do volume máximo 
de acumulação necessário em uma bacia de detenção pode ser dada por: 

� � �22,48 � √
 � ��,�� � 1,21 � ���� 

Onde: 

V = volume de acumulação, em m³/ha 
C = coeficiente de escoamento 
T = período de retorno em anos 
qs = vazão de saída em l/(s.ha) 
 

Sugere-se a utilização de uma bacia de detenção com leito impermeável. Nesse caso, sugere-
se que a vazão de saída seja de 27 l/s.ha, conforme recomendação de PARANÁ (2002), que 
também estabelece uma equação simplificada para determinação do volume do reservatório: 

� � 2,456 � ��,��� � ���� � � 

Onde: 

V = volume do reservatório em m³; 
T = período de retorno em anos; 
Aimp= porcentagem de área impermeável da área contribuinte (entre 0 e 100); 
A = área contribuinte em ha. 
 

Assim como para as bacias de detenção, o manual de drenagem urbana da Região Metropolitana 
de Curitiba/PR (PARANÁ, 2002) também indica as condições básicas que podem tornar as 
bacias de retenção viáveis: 

1. Se não coloca em risco vidas humanas 
2. Se há escoamento permanente alimentando a bacia 
3. Se possui harmonia urbanística, paisagística e estética 
4. Se propicia a criação de um habitat aquático 
5. Se não há aporte excessivo de sedimentos e lixo 
6. Se não há aporte de esgoto cloacal 
7. Se não há perigo de veiculação de doenças hídricas 
8. Se há exutório definido (em arroio sempre há) 
9. Se o solo do leito mantém sua estrutura na presença de água 
10. Se o solo não tem permeabilidade excessiva 
11. Se a bacia de retenção não será situada dentro de uma área proibida quanto ao risco de 

poluição do solo e freático 
12. Se não há risco de poluição crônica ou acidental significativa, caso a área não seja 

proibida 

O dimensionamento das bacias de retenção é realizado da mesma maneira das bacias de 
detenção. 
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Aumento da capacidade da rede existente para escoamento dos pontos de alagamento 
conhecidos 

Os alagamentos ocorrem pela incapacidade do sistema de drenagem de promover o escoamento 
da água precipitada. Geralmente esta incapacidade decorre ou pela redução da capacidade da 
rede devido a obstruções ou por subdimensionamento das tubulações e galerias. A rede a 
jusante dos pontos conhecidos de alagamento deve ser verificada, aplicando-se a correção que 
for necessária, seja de limpeza ou de substituição. 

 

Substituição da rede nos trechos subdimensionados 

Além da verificação dos pontos de alagamento, todos os trechos identificados como 
subdimensionados devem ser substituídos, iniciando-se pelas áreas em que há ocorrência mais 
frequente de alagamentos.  

 

Substituição progressiva de canteiros gramados por valas de infiltração e jardins de chuva 

A preservação da infiltração da precipitação permite manter condições mais próximas possíveis 
das condições naturais. Quando as áreas já foram alteradas, é possível a instalação de 
estruturas que incentivam a infiltração, para obter os seguintes benefícios (Urbonas e Stahre, 
1993): 

• redução das vazões máximas à jusante;  

• redução do tamanho dos condutos;  

• aumento da recarga dos aquíferos;  

• redução da poluição transportada para os rios; 

Ainda segundo os autores, estas estruturas podem trazer algumas desvantagens, caso não seja 
realizada a devida manutenção ou sejam implantadas em locais inadequados: 

• impermeabilização do solo de algumas áreas pela falta de manutenção;  

• aumento do nível do lençol freático, atingindo construções em subsolo. 

 

a) Valas de infiltração vegetadas:  

As valas vegetadas (Figura 12) são estruturas compostas por pequenos declives longitudinais 
escavados com o objetivo de recolher as águas da chuva e armazená-la temporariamente ou 
infiltrá-la no solo. Quando projetadas para armazenamento temporário da água, chamam-se 
valas vegetadas de biorretenção, quando projetadas para infiltração, intitulam-se valas de 
infiltração (NUNES, 2011). 
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Figura 12: Vala Vegetada 

 
Fonte: Mission Engineers, 2018. 

Conforme cita Nunes (2011), as valas têm finalidade de pré-tratamento da água pluvial, por meio 
da filtração e absorção vegetal, que remove os poluentes por sedimentação. Baptista, 
Nascimento e Barraud (2005) afirmam que as vantagens do sistema de valas vegetadas, mais 
do que um sistema de controle do escoamento, possui a finalidade de remover os sedimentos 
provenientes das águas pluviais, tem baixo custo de construção e manutenção, traz benefícios 
paisagísticos, resultado da integração do projeto com a valorização do ambiente e benefícios 
ambientais com a recarga das águas subterrâneas. 

As valas vegetadas possuem vida útil de 15 anos e sua manutenção deve ser realizada a cada 
cinco anos para assegurar o funcionamento adequado do sistema. A manutenção realizada 
limita-se a sua superfície, relacionada à conservação da grama, justificando o baixo custo de 
manutenção (MOURA, 2004) 

Apesar disso, o sistema não é indicado em áreas com acentuada declividade devido à perda do 
potencial de deposição de sedimentos e perda do volume de detenção, assim, aumentando a 
probabilidade de erosão da infraestrutura (BAPTISTA et al, 2011). 

 

b) Sistemas de biorretenção ou biofiltração ou jardins de chuva: 

Os Sistemas de biorretenção são extensões escavadas e completadas com uma combinação de 
solo de alta permeabilidade e material orgânico, onde são cultivadas vegetações, que 
proporcionam um sistema químico, biológico e físico de plantas e microrganismos que 
proporcionam a infiltração do escoamento superficial das águas pluviais no solo (MELO et al., 
2014).  

Quando adequadamente projetados, eles imitam os ecossistemas florestais naturais por meio de 
uma diversidade de espécies, densidade e distribuição da vegetação e, com a utilização de 
espécies nativas, resultam em um sistema resistente a insetos, doenças, poluição e alterações 
climáticas (PENNSYLVANIA, 2006). Esses sistemas podem ser projetados no formato de valas, 
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bacias, ou pequenos espaços retangulares com estrutura elevada ou encaixada no subsolo e, 
implantados em locais adjacentes a estacionamentos, vias públicas, áreas residenciais ou 
comerciais. Portanto, os elementos essenciais nesse sistema são as plantas de diferentes 
espécies e tamanhos, responsáveis pela retirada da água e dos poluentes (NASCIMENTO; 
BAPTISTA, 2009). A  Figura 13 e Figura 14 mostram exemplos de arranjos de sistemas de 
biorretenção. 

Figura 13: Arranjo para um sistema de biorretenção impermeável. 

 
Fonte: Government of Western Australia, 2007. 

Figura 14: Esquema de implantação de um sistema de biorretenção 

 
Fonte: Brites, 2017. 

Observa-se que em ambos os casos existe uma tubulação de drenagem instalada na base do 
sistema. Isso mostra que mesmo sistemas de drenagem sustentável possuem limite de suporte 
de volume de água. O excedente que não consegue infiltrar é direcionado para o sistema 
convencional de drenagem. Isto deixa claro que os sistemas alternativos sozinhos podem não 
funcionar em eventos de chuvas intensas, e devem ser sempre utilizados em conjunto com outras 
infraestruturas, como o sistema convencional. 
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O processo associado às condições hidrológicas naturais propicia o tratamento das águas, além 
da sua retenção. Segundo os estudos realizados por Davis (2009), a taxa de remoção de 
poluentes como: sólidos suspensos podem chegar a 59%, metais pesados (cobre, zinco, 
chumbo) 74%, óleos e graxas 96%, que comprova a efetividade na filtração da água escoada. 
Além disso, a implantação do sistema de biorretenção proporciona benefícios aos habitantes, 
pois melhora a qualidade do ar, atenua as ilhas de calor, propicia o contato com o meio ambiente, 
e podem valorizar o terreno em até 20% devido ao seu atrativo estético (PRINCE GEORGE’S 
COUNTY, 2007). 

Nas áreas comercial/industrial os dispositivos de biorretenção geralmente são 
locados onde há limitação de espaços destinados as áreas verdes ou há 
dificuldade de implantar um sistema eficiente de manejo das águas superficiais. 
São instalados em áreas lineares, como estacionamentos, vias e estradas, 
funcionando como uma proteção para que o escoamento superficial não se 
acumule nas áreas impermeáveis. (PRINCE GEORGE’S COUNTY, 2007). 

Outra denominação dos sistemas de biorretenção é Jardins de Chuva (MELO et al., 2014; LI e 
ZHAO, 2008; LI et al., 2010). Para Li e Zhao (2008), os jardins de chuva são estruturas 
hidrológicas que compõem a paisagem, de pouco investimento e manutenção, que baseado no 
conjunto terra-vegetação-atmosfera, saneiam e absorvem as águas pluviais, diminuindo a vazão 
escoada e protegendo a qualidade das águas dos lençóis freáticos. A Figura 15 e Figura 16 
mostram exemplos de aplicação na cidade de Portland, nos Estados Unidos. 

Figura 15: Exemplo de Jardins de Chuva em 
Portland. 

 

Figura 16: Exemplo de Jardins de Chuva nas 
ruas de Portland. 

 
Fonte: City of Portland, 2018.  Fonte: City of Portland, 2014. 
 

A cidade de Sydney tem investido intensamente em testes com essa tecnologia para manter a 
qualidade da água e reduzir a poluição por águas pluviais em suas baías. Segundo a prefeitura 
local, quase 3 mil toneladas de poluentes advindos do óleo de veículos, partículas de borracha 
de pneus e produtos químicos, entre outros, penetram os cursos d’água da cidade. Estão sendo 
instalados canteiros com camadas de solo arenoso e vidro triturado reciclado. A cidade possui 
154 jardins de chuva instalados em ruas, parques e centros comunitários, que juntos, ocupam 
2.300 metros quadrados. O objetivo da prefeitura é reduzir 50% dos sedimentos e sólidos 
suspensos e 15% dos nutrientes que fluem para as hidrovias do município até 2030 (CITY OF 
SYDNEY, 2013). 
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Descanalização de rios e córregos 

Em geral ocorrem processos de pressão popular para que obras sejam realizadas em regiões 
atingidas por inundações e alagamentos. Assim, as opiniões voltam-se à “solução” da 
canalização. Normalmente os problemas das cidades decorrem de uma urbanização sob a ótica 
de um produto, e não de um processo. Assim, os produtos “canalização” e “solução do problema” 
são priorizados ao invés de se ter como objeto de gestão, o processo de enchente. Saber como 
acontece o processo de cheias, oposto à ação de simplesmente esconder as falhas do processo. 

Na maioria das vezes adotam-se processos de canalização dos trechos que possuem 
características de criticidade em relação às enchentes. A opção por esse recurso é realizada 
considerando-se somente um trecho da bacia, sem que as implicações sejam previstas para o 
restante da mesma e não levando em conta o aspecto da ocupação urbana. Assim, a canalização 
dos pontos nevrálgicos acaba somente transferindo a inundação de um ambiente para outro na 
bacia.  

Segundo Tucci (2002), esse processo, em geral, ocorre na seguinte sequência: 

• Fase 1: Inicia-se o processo de urbanização de uma bacia de forma distribuída e com 
uma densificação maior a jusante, surgindo, no leito natural, as zonas de inundação como 
consequência dos estrangulamentos naturais na extensão do seu curso; 

• Fase 2: na jusante na bacia, são executadas as primeiras canalizações, com base na 
urbanização atual; assim, o hidrograma a jusante aumenta, porém é contido por áreas 
que inundam a montante e porque a bacia não está inteiramente densificada; 

• Fase 3: com a crescente densificação, a influência popular faz com que os gestores 
persistam com o processo de canalização para montante. Quando o processo se finaliza, 
ou até antes, as inundações retornam a jusante, devido ao acréscimo da vazão máxima, 
no momento em que esta não tem mais condições de ser ampliada. As regiões a 
montante funcionavam como reservatórios de amortecimento. Nessa fase, a canalização 
transfere unicamente a inundação para jusante. Nesse estágio, não existem mais os 
espaços laterais para expandir os canais a jusante, visto a crescente ocupação das áreas, 
e as soluções encaminham-se para a escavação e aprofundamento do canal, podendo a 
chegar a custos extremamente altos. 

Segundo Tucci (2003), 

“o paradoxo é que países ricos verificaram que os custos de canalização e 
condutos eram muito altos e abandonaram esse tipo de solução, enquanto 
países pobres adotam sistematicamente essas medidas, perdendo duas vezes: 
custos muito maiores e aumento dos prejuízos”. 

Ainda segundo o Tucci (2003), no rio Tamanduateí, em São Paulo, o custo da canalização foi de 
US$ 50 milhões por quilômetro, ainda com inundações como consequências, enquanto no 
ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte, chegou a US$ 25 milhões por quilômetro, e também sofreu 
com inundações após a sua conclusão. Observa-se que ambos os valores empregados foram 
muito altos, porém não obtiveram sucesso no que se propunham. 

De maneira resumida, a canalização e retificação dos rios, foram e ainda são técnicas muito 
utilizadas para o ‘combate’ às inundações e alagamentos. Este tipo de drenagem objetiva o 
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rápido afastamento das águas, porém por vezes só faz com que o problema seja, literalmente, 
enterrado, visto que o transfere para as regiões à jusante. 

Sugerem-se estudos sobre a descanalização e a renaturalização dos rios urbanos, como a 
construção de modelos digitais que reconstituam o curso original desses corpos d’água, e 
pesquisas mais aprofundadas que relacionem a ocupação urbana aos riscos e vulnerabilidades 
a inundações e alagamentos. 

 

 DEFINIÇÃO DA MELHOR ALTERNATIVA BASEADA EM ANÁLISE CUSTO-
BENEFÍCIO 

A definição da melhor alternativa a ser empregada para projetos de micro e macrodrenagem 
passa não só pela avaliação de critérios técnicos (locacionais, características naturais do terreno, 
disponibilidade de área, ocupação do solo) mas também pela análise do custo-benefício da sua 
implantação. 

Medidas como a captação residencial de águas pluviais para utilização futura podem ser 
interessantes e de baixo custo para casos pontuais, mas o volume armazenado normalmente é 
pequeno, causando pouco impacto na redução de alagamentos e enchentes. Por outro lado, a 
execução de uma bacia de detenção subterrânea em áreas urbanas consolidadas, permitem 
uma capacidade grande de armazenamento de águas pluviais, no entanto seu custo de 
implantação e operação são entraves para sua implantação. 

A depender da medida de controle adotada, a responsabilidade sobre o custo de implantação 
pode estar a cargo da administração municipal, ou mesmo para o proprietário de cada lote. 
Exemplo disso é a aprovação de leis que exijam que proprietários de lotes privados executem 
medidas como microrreservatórios, trincheiras de infiltração, poços, etc., reduzindo as vazões de 
pico sem a aplicação direta de recursos públicos. 

De acordo com Tassi e Villanueva (2004), a obrigatoriedade da utilização de microrreservatórios 
nos lotes, transfere ao proprietário um custo de implantação das estruturas. O estudo realizado 
pelos autores comparou os custos para implantação de diversas medidas de controle nos lotes, 
e em macroreservatórios, buscando “quantificar os efeitos de caráter hidrológico e econômico na 
macrodrenagem, obtidos com a utilização do microrreservatório no lote, através de sua ação 
distribuída em uma bacia urbana, tentando representar os intervenientes físicos existentes em 
uma bacia real” (TASSI e VILLANUEVA, 2004). 

Como resultados, o estudo apontou que:  

• Em um loteamento, talvez seja economicamente mais eficiente a utilização de um 
reservatório controlando as vazões de uma área maior, que a distribuição de 
microrreservatórios (MR’s) em lotes; e ainda, que a distribuição de reservatórios de 
macroescala pode ser mais econômica à escala de bacia. 

• A análise econômica considerando as redes de drenagem dimensionadas em função do 
controle no lote, mostrou que é possível reduzir o custo de implantação das redes de 
macro e microdrenagem na bacia. A economia percentual com relação exclusivamente à 
implantação das redes de drenagem chegou a 33% ao controlar Qpré-urb no lote, 
reduzindo para cerca de 14% ao controlar 5xQpréurb. Em alguns casos, a economia 
percentual nas redes de drenagem não foi muito significativa, mas deve-se considerar 
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que os valores monetários representam uma grande soma de dinheiro, e uma grande 
economia aos cofres públicos 

• Com relação aos MR’s de lote, a utilização do reservatório de macro-escala mostrou-se 
vantajosa nos casos onde é possível a implantação da estrutura aberta. Deve-se 
considerar, no entanto, que embora o macrorreservatório possa ser instalado com menor 
custo, as redes de macrodrenagem devem ser dimensionadas para maiores vazões de 
pico. 

Portanto, conforme apontado pelo estudo, a implantação de medidas de reservação de águas 
pluviais em lotes privados (microrreservatórios) ou em áreas públicas (macrorreservatórios), 
reduzem os custos de implantação de sistemas convencionais de drenagem urbana, pois há uma 
diminuição da vazão de projeto, e por consequência menores vazões de pico, principalmente 
quando há ações combinadas de micro e macro reservação. 

Há que se considerar, no entanto, que em áreas urbanas já consolidadas, existem outros fatores 
a serem levados em consideração. Os custos para execução de medidas de contenção em novos 
loteamentos são significativamente menores do que para adequação de áreas já consolidadas, 
que necessitam de reformas, demolições, e em muitos casos, reconstrução de estruturas, o que 
inviabiliza a execução de determinadas medidas. Ainda, a obrigação por meio de legislação 
municipal de implantação de medidas de controle em lotes privados, normalmente abrange 
somente novas construções, reduzindo as possibilidades de retenção das águas pluviais em 
áreas privadas já consolidadas. 

TUCCI (2003) aponta que as soluções combinadas de detenção (ou retenção) com a ampliação 
da capacidade de escoamento têm sido adotadas, como forma de minimizar os custos de 
implantação: 

Geralmente, a combinação de detenção (ou retenção) com a ampliação 

da capacidade de escoamento que minimize o custo, tem sido adotada. O custo 

de uma detenção urbana aberta é da ordem de R$110/m3, enquanto que numa 

detenção fechada o custo aumenta em sete vezes. A alternativa de detenção 

fechada só deve ser adotada quando fisicamente não é possível o uso de uma 

detenção aberta. O aumento de escoamento por condutos ou canais é utilizado 

apenas para compatibilizar os locais de amortecimento, pois seu custo é ainda 

superior aos anteriores. Para áreas muito densificadas o custo médio das 

medidas estruturais é da ordem de R$ 1,5 – 2 milhões/km2, reduzindo para 

menos de R$ 1 milhão em áreas onde, em parte, é possível utilizar medidas não-

estruturais (TUCCI, 2003). 

Para se ter uma estimativa dos custos envolvidos com a execução de drenagem urbana, Canholi 
(2014) utilizou dados referenciais que podem auxiliar na tomada de decisões para cada obra a 
ser executada (Quadro 4). 
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Quadro 4: Estimativa dos custos unitários 

Serviço Unidade Custo unitário estimativo – R$ 
(jan/2014) 

Escavação mecânica para fundações e valas m³ 12,35 

Escavação mecânica de córrego m³ 6,15 

Carga e remoção de terra, até a distância média 
de ida e volta de 20 km 

m³ 
42,10 

Fornecimento de terra incluindo carga, escavação 
e transporte, até a distância média de ida e volta 

de 20 km 

m³ 
50,80 

Compactação de terra, medida no aterro m³ 10,30 

Demolição de pavimento asfáltico, inclusive capa, 
inclui carga no caminhão m² 17,90 

Pavimentação (inclui preparo da caixa, 
imprimações betuminosas ligante e 

impermeabilizante, revestimento asfáltico e base 
de brita graduada) 

m² 72,50 

Fornecimento e assentamento de 
paralelepípedos m² 57,00 

Fornecimento e assentamento de tubos de 
concreto armado tipo CA-2, diâmetro 60 cm / 

diâmetro 100 cm / diâmetro 120 cm 
un 170,00 / 402,50 / 633,50 

Boca de lobo simples / boca de lobo dupla un 1.586,25 / 2.804,00 
Poço de visita, inclui tampão un 4.420,00 

Escoramento para galerias moldadas, inclui perfis 
metálicos, com reaproveitamento / sem 

reaproveitamento 
m² 297,00 / 591,50 

Concreto armado moldado in loco – fck = 20 MPA 
(inclui formas e armaduras) m³ 1.143,60 

Fornecimento e colocação de gabião, tipo caixa, 
h = 1 m m³ 483,30 

Parede diafragma (e = 0,50m), incluindo concreto 
e armadura m² 1.580,00 

Fonte: CANHOLI, 2014. 

Outras intervenções como a execução de Parques Lineares, possuem maior complexidade, e 
variam de acordo com características das áreas de intervenção. De acordo com o manual 
“Parques Lineares como Medidas de Manejo de Águas Pluviais (ABCP, 2016), “o parque linear 
tem como um de seus princípios fundamentais aumentar a área de várzea dos rios, permitindo 
assim, o aumento das zonas de inundação e a vazão mais lenta da água durante as cheias dos 
rios. Além disso, ajudam a evitar a ocupação humana irregular em áreas de proteção ambiental”. 

Conforme o manual supracitado, dentre as precauções da implantação de parques lineares, 
destaca-se o alto custo de implantação, principalmente quando são necessárias 
desapropriações. Além disso, devem ser considerados serviços de manutenção como custos 
operacionais. 

Como referencial de algumas obras executadas recentemente, é possível citar os seguintes 
exemplos: 
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• Bacia de detenção subterrânea na Praça Afonso Botelho (Curitiba, 2016) 

o Capacidade de reservação: 750 m³ 

o Custo para execução: R$ 150.000,00 

o Características: construção de duas piscinas com capacidade de 750 mil litros 
com objetivo de reduzir a velocidade e os impactos das chuvas descarregadas no 
Rio Água Verde 

Figura 17: Bacia de detenção subterrânea – Praça Afonso Botelho, Curitiba. 

 
Fonte: Gazeta do Povo, 2016. 

• Parque Linear bairro Minaslândia (Belo Horizonte, 2008) 

o Capacidade de reservação: 750 m³ 

o Custo das obras: R$ 4,6 milhões de investimento em obras / R$ 1,23 milhões para 
desapropriação de 16 imóveis 

o Características: implantação de anfiteatro, herbanário, pomar, quadra 
poliesportiva, prédio de serviço, pista de caminhada, caramanchão, mesa de 
jogos, brinquedos infantis, equipamento de ginástica, prédio de administração, 
sala de multimeios, sanitários públicos, iluminação, irrigação automatizada, bacia 
de controle de cheias com espelho d’água, interceptores de esgoto, 
complementação da microdrenagem e urbanização das ruas Juscelino Ferreira 
Diniz e Angelina Ferreira Diniz 
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Figura 18: Antes/Despois de Execução de Parque Linear – Belo Horizonte (2008). 

 

Fonte: Arquivo da Prefeitura de Belo Horizonte. 

Portanto, a escolha da melhor alternativa deve levar em consideração os custos de implantação 
e operação, combinados com outros critérios técnicos que podem inviabilizar a solução adotada. 

 

 RECOMENDAÇÕES E DEFINIÇÃO DE MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS 

As medidas não estruturais visam à prevenção e minimização do impacto causado pelas 
inundações e alagamentos. Podem ser agrupadas em diversas categorias, como a 
regulamentação do uso da terra, seguro de enchente e previsão e alerta de inundação. A 
regulamentação do uso da terra deve ser prevista no Plano Diretor da cidade, e constitui-se 
principalmente na definição dos riscos de inundação e alagamentos nas diferentes cotas e 
definição de que usos se poderiam fazer das áreas de maior e menor risco. O seguro de enchente 
visa à proteção e redução de perdas das pessoas que podem ser atingidas pelas cheias. O 
objetivo da previsão e alerta é o monitoramento em tempo real que possibilita alertar com 
antecedência a Defesa Civil, as autoridades e a população para que se possam reduzir os 
prejuízos (PARANÁ, 2002). No Quadro 5, algumas medidas não estruturais, suas características 
e objetivos podem ser observados. 

Quadro 5: Medidas não estruturais para controle de cheias 
Medida Características Objetivo 

Plano Diretor 
Planejamento das áreas a serem 

desenvolvidas e a densificação das 
áreas atualmente loteadas. 

Evitar ocupação sem prevenção. 
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Medida Características Objetivo 

Educação 
ambiental 

Para ser realizada junto à população 
para conservação das margens dos rios, 

da vegetação e dos taludes. 

Conscientizar a população que 
sofre ou poderá sofrer com as 

inundações 

Medidas de apoio à 
população 

Lugares seguros para preservar a 
pessoa e sua família, e construção de 

abrigos temporários, meios de 
evacuação, patrulhas de segurança. 

Inserir na população que poderá 
ser atingida pela inundação um 

senso de proteção. 

Distribuição de 
informação sobre 

as enchentes 

Programa de orientação da população 
sobre as previsões de cheias. 

Aprimorar a qualidade da 
assistência externa e a reduzir 

falhas como a falta de informações 
e má avaliação das necessidades. 

Reassentamento 
Reassentamento de residentes ilegais 
ocupantes das margens de rios, e de 
residentes legais nas áreas de risco. 

Retirar a população dos locais de 
risco. 

Soluções de 
mitigação 

Promover o aumento das áreas de 
infiltração e percolação. 

Aumentar a eficiência do sistema 
de drenagem à jusante e da 
capacidade de controle de 
enchentes dos sistemas. 

Construções a 
prova de enchentes Pequenas adaptações nas construções. 

Reduzir as perdas em construções 
localizadas nas planícies de 

inundação 

Sistemas 
hidrológicos 

Histórico hidrológico da bacia e modelos 
que mostram o comportamento 

hidráulico e hidrológico do sistema do 
rio. 

Fornecer subsídios para os 
estudos de comportamento da 
bacia, assim como previsão de 

cenários futuros. 
Fonte: Castro, 2016. 

Para o município de Guarapuava, recomenda-se: 

 

I. Plano de contingência para situações críticas de chuva 

Os planos de contingência estabelecem quais são as ações de proteção e defesa civil em caso 
de desastres. Tais planos são elaborados a partir da suposição de que um determinado evento 
atinja um local vulnerável, e organizam as ações que podem ser tomadas como preparação para 
um evento e as possíveis respostas ao acontecimento.  

Castro (2004) define as ações de preparação para os desastres como o 

Conjunto de ações desenvolvidas pela comunidade e pelas instituições 
governamentais e não governamentais, para minimizar os efeitos dos desastres, 
através da difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos e da formação e 
capacitação de recursos humanos para garantir a minimização de riscos de 
desastres e a otimização das ações de resposta aos desastres e de reconstrução 
(CASTRO, 2004).  

Basicamente, a preparação envolve ações de desenvolvimento dos conhecimentos e 
capacidades necessárias para a gestão dos desastres. Deve haver ciência das necessidades 
para cada uma das ações globais. Para isso, devem ser incluídas nesse programa, além do 
governo, profissionais e organizações de resposta, a comunidade e as pessoas que poderão ser 
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afetadas no episódio. Ao fim dessa fase, o estado de “prontidão” deve ser assumido por todos 
os envolvidos, direta ou indiretamente, com a possível ameaça. 

Segundo o Ministério da Integração Nacional (2017), a resposta corresponde às medidas 
emergenciais que ocorrem durante, ou após o desastre, com intuito de: socorrer possíveis 
vítimas (com ações de resgate, busca e salvamento); transportar as vítimas, atuantes da defesa 
civil, e produtos e/ou materiais necessários aos afetados; oferecer alimentação, hidratação, 
abrigo, limpeza e higiene pessoal; e por fim, restabelecer, de modo emergencial, serviços básicos 
à população atingida. 

Ainda segundo o Ministério da Integração Nacional (2017), são oito os passos para que um plano 
de contingência se constitua: 

• 1º passo – percepção de risco: a decisão de construir um plano de contingência; 

• 2º passo - a constituição de um grupo de trabalho, a ser definido pela gestão municipal; 

• 3º passo – análise do cenário de risco e cadastro de capacidades; 

• 4º passo - definição de ações e procedimentos: 

o Definição de ações, procedimentos e recursos; 

o Definição de atribuições e responsáveis, a ser definido pela gestão municipal; 

o Definição de mecanismos de coordenação e operação, a ser definido pela gestão 
municipal; 

o Definição de condições de aprovação, divulgação e revisão do plano, a ser 
definido pela gestão municipal; 

• 5° Passo – aprovação; 

• 6º passo - divulgação do plano de contingência; 

• 7º passo – operacionalização; 

• 8º passo – revisão. 

Para tanto, neste documento, são indicadas as ações e respectivos procedimentos para eventos 
que possuam relação com altos índices pluviométricos (Quadro 6). 
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Quadro 6: Procedimentos de eventos de altos índices pluviométricos 
Ação Procedimento 

Monitoramento 
Definição de índices pluviométricos (índice de chuvas) limítrofes 
Acompanhamento de cota alerta e de transbordamento hidrológicos 

Alerta Checagem municipal comparando os dados do monitoramento com os 
parâmetros de risco 

Alarme Acionamento mecanismos de difusão a partir de um determinado volume de 
precipitação 

Fuga 
Acionamento da equipe responsável por guiar população para o ponto de 
encontro 
Acionamento do ponto de encontro 

Socorro 
Busca e salvamento 
Primeiros socorros 
Assistência médica para a população afetada 

Assistência às 
vítimas 

Instalação de abrigo 
Suprimento de material de abrigamento (ajuda humanitária - cestas básicas, 
colchões, entre outros), vestuário, limpeza e higiene pessoal 
Fornecimento de água potável 
Provisão de meios de preparação de alimentos 
Instalação de lavanderias e banheiros 
Protocolo de atendimento aos animais 

Restabelecimento de 
serviços essenciais 

Suprimento e distribuição de energia elétrica 
Esgotamento sanitário 
Limpeza urbana 
Suprimento e distribuição de água potável 
Restabelecimento dos sistemas de comunicação 
Desinfecção e desinfestação dos cenários de desastres 

Fonte: Funpar, 2022. 

Na sequência, segue exemplo de cartilha em situações de emergência de inundações que 
foielaborado para o Município de Joinville/SC (Figura 19). 
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Figura 19: Cartilha de Recomendações para Situações de Emergência de Inundações 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Joinville/SC. 
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II. Disciplinamento do uso e ocupação do solo 

O disciplinamento do uso e ocupação do solo envolve o estabelecimento de normas relativas a 
densificação, regime de atividades, dispositivos de controle das edificações e parcelamento do 
solo dentro das cidades. Segundo o Estatuto da Cidade, Lei Federal 10257/2001 (BRASIL, 2001), 
os planos diretores municipais devem estabelecer tais normas de disciplinamento de uso e 
ocupação do solo. Assim o Plano Diretor Municipal de Guarapuava deve restringir o uso e 
ocupação de áreas das várzeas e dos fundos de vale, observando também a necessidade de 
desocupação das áreas de risco mencionadas no item 9.3 e estabelecendo medidas de utilização 
e manutenção da várzea após desapropriação, conforme item 9.4 deste documento. Assim, 
propõe-se a criação de parques e áreas de lazer para as áreas desapropriadas e para as áreas 
que ainda não possuem ocupação. 

Ainda, propõe-se ações de integração dos diferentes planos da cidade (plano de 
Desenvolvimento Urbano, Plano Viário, Plano Diretor de Resíduos Sólidos e outros) e 
zoneamento das áreas críticas do município, propícias a inundações. 

Sugere-se também para os lotes em áreas a serem desapropriadas, a justa avaliação desses 
imóveis inseridos em áreas de inundação, considerando alíquotas diferenciadas e a possibilidade 
de isenção de impostos para os moradores. 

 

III. Programa de inspeção e manutenção de obras hidráulicas 

A inspeção e manutenção de obras hidráulicas são necessárias para garantir o funcionamento 
dos sistemas de drenagem pluvial do município. Para isso, propõe-se as seguintes ações em 
diferentes elementos do sistema: 

• Elaboração de um manual de inspeção periódica dos componentes (redes, galerias, 
estações elevatórias, entre outros) e de obras relacionadas ao sistema de drenagem; 

• Elaboração de manual de atualização do cadastro do sistema de drenagem, incorporando 
medidas de manutenção e limpeza preventiva; 

• Programa de atualização do cadastro e de manutenção preventiva: O levantamento 
diagnóstico realizado deve ser mantido atualizado. Também deve ser cumprido 
cronograma de manutenção preventiva, evitando a necessidade de obras de correção de 
maior porte. 

• Programa de manutenção das medidas de controle apresentadas no Cenário Proposto. 
O programa de manutenção será elaborado por estrutura e por sub-bacia, e incluirá: tipo 
de manutenção, equipamento necessário, cuidados especiais, frequência estimada de 
limpeza anual, custo anual estimado para a manutenção; 

• Programa de monitoramento: será sugerido um programa de monitoramento 
considerando a diversidade de condicionantes encontrados nas bacias urbanas de 
Guarapuava, e, a partir da análise das informações hidrológicas levantadas durante esse 
estudo, será apresentado o dimensionamento e plano de gestão de uma rede de 
monitoramento hidrológico. 
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IV. Programa de educação ambiental 

Os programas de educação ambiental se caracterizam por apresentarem medidas de caráter 
educativo. Esses programas são justificados visto que é imprescindível a participação da 
população para melhoria contínua dos serviços de drenagem. Podem ser realizadas ações 
educativas de uso e conservação do sistema de drenagem junto à população; campanhas de 
esclarecimento quanto à destinação adequada de lixo; seminários de treinamento e atualização 
de profissionais e administradores públicos que atuam no setor. 

Os programas de educação ambiental propostos para o município de Guarapuava serão 
apresentados em seção específica, no item 3.1. 

 

V. Seguro contra inundações 

O seguro contra inundações é considerado uma medida não estrutural de mitigação de danos, 
pois permite que os proprietários dos imóveis afetados recebam prêmio pelos danos e façam os 
reparos ou reconstrução quando necessário. Como em geral os mesmos imóveis são atingidos 
periodicamente, esta não costuma ser uma cobertura padrão dos seguros residenciais e a 
cobertura específica pode ser contratada a parte. Há ainda o fator social, pois muitas vezes a 
população atingida é economicamente vulnerável e não tem condições de arcar com este tipo 
de cobertura.  

Uma forma de reduzir os valores do seguro contra inundações é o subsídio com recursos 
públicos. A justificativa para este tipo de subsídio seria a diluição do gasto de recursos, que em 
geral precisa ser aplicado de uma só vez no momento ou no período subsequente ao evento de 
inundação. O subsídio torna o seguro mais acessível e a prestação de assistência aos 
desabrigados, desalojados e pessoas que perdem seus bens pode ser substituída pelos serviços 
de assistência e prêmios oferecidos por seguradoras particulares.  

Para o município de Guarapuava, sugere-se a elaboração de estudo comparativo dos gastos 
com assistência e reconstrução após eventos de inundação e cenários de gastos com subsídios 
a seguros contra inundações nas áreas vulneráveis. 

 

VI. Sistema de monitoramento e alerta de chuvas intensas, enchentes e inundações 

Os sistemas de monitoramento e alerta constituem-se na obtenção e fornecimento de 
informações para comunidades expostas a uma ameaça a fim que haja tempo suficiente para 
que sejam realizadas ações para evitar ou reduzir seus riscos e desta maneira, possam se 
preparar para dar respostas efetivas a eventos desastrosos. 

Segundo a Secretaria da Estratégia Internacional para Redução de Desastres, destacado pelo 
“Guia prático de utilização de alertas do Governo Federal para ações de preparação para 
desastres” (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 2021), são quatros elementos 
que baseiam um sistema de alertas: 
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Figura 20: Elementos que norteiam um sistema de alertas 

 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Regional, 2021. 

Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina (2022), existe a necessidade da existência de boletins 
hidrometeorológicos, os quais “são elaborados com base na previsão do tempo, clima ou 
sistemas hidrológicos e visam antecipar a ocorrência de ameaças, como chuvas intensas, 
tempestades, vendavais, granizo, inundações, alagamentos, estiagens, entre outros”. Desta 
maneira, conforme o estado de criticidade apresentado pelos órgãos que realizam o 
monitoramento, os boletins hidrometeorológicos podem se configurar em avisos e alertas para a 
população. Tais boletins geralmente baseiam-se em dados de monitoramento em tempo real, 
como estações pluviométricas (que medem o volume de chuva), ou fluviométricas (que medem 
nível de córregos ou rios). 

Os avisos são emitidos quando eventos meteorológicos ou hidrológicos estão acontecendo, são 
eminentes ou prováveis. Esses avisos indicam uma ameaça à vida ou à propriedade. As pessoas 
no caminho de tempestades, por exemplo, precisam tomar ações de preparação e/ou proteção. 

Os alertas têm por finalidade indicar sobre um perigo ou risco eminente ou cuja previsão indica 
um evento a curto prazo e desta maneira, deixa a defesa civil de prontidão.  

Atualmente, a Defesa Civil do Estado do Paraná já emite alertas via SMS para moradores que 
tenham cadastrado seu CEP no número 40199. Esses alertas estão relacionados a eventos 
principalmente de deslizamentos, inundações, alagamentos, enxurradas, granizo e vendavais. 

O município pode ainda criar sistemas de alarmes, nas regiões mais afetadas por esses tipos de 
ocorrência. Assim, como outras cidades brasileiras, podem ser instaladas sirenes nas áreas de 
risco para que o morador possa ser avisado de situações eminentes. 
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VII. Medidas de caráter legal/institucional: 

As medidas de caráter legal ou institucional ordenam as ações a serem desenvolvidas, 
considerando propostas de complementação às legislações municipais de uso e ocupação do 
solo. 

Podem compor essas medidas: 

• Análise de leis e decretos das legislações municipais vigentes (Plano Diretor, Código de 
Obras, Código de Meio Ambiente, Código de Limpeza Pública, Lei de Licenciamento 
Ambiental, Lei Orgânica do Município, etc.) para sugestão de modificações; 

• Realização de estudo para reduzir os parâmetros urbanísticos de ocupação do solo, como 
o coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação e a necessidade das novas 
construções estarem acima do nível do solo, em cota mais alta. 

• Incentivo para lotes com área permeável em percentual maior que o obrigatório e para 
proprietários que realizem controle no lote: As práticas convencionais de drenagem 
baseiam-se no transporte das águas pluviais para longe o mais rápido possível. Porém 
sabe-se que quanto mais as águas das chuvas nas cidades são retardadas para chegar 
ao curso d’água, menor o risco de inundações e alagamentos. Algumas práticas para que 
ocorra esse retardamento é a retenção no início do escoamento, como por exemplo, nos 
próprios lotes, ou pela infiltração. Essas medidas visam evitar a transferência dos 
impactos causados pelas cheias em áreas à jusante. Tais práticas agregam novas 
técnicas de controle da drenagem na fonte, utilizando, por exemplo, trincheiras, 
pavimentos permeáveis, bacias de retenção e detenção, valas, telhados verdes e áreas 
e poços de infiltração. Além disso pode-se considerar a exigência de bacias de 
contenções de cheia para lotes que possuam grande área impermeável. 

• Incentivo ao aproveitamento das águas de chuva: Atualmente, existem diversas 
tecnologias aplicadas à construção civil para realizar a captação e posterior utilização das 
águas de chuva. No entanto, os municípios brasileiros carecem de incentivos para a 
utilização dessas tecnologias, que tem por objetivo minimizar o uso de água tratada 
(potável), para fins menos nobres, como para vasos sanitários ou máquinas de lavar. 
Diversos estudos comprovam que a água de chuva é recomendada para esses usos. 
Além disso, com a captação das águas de chuva nas próprias residências, diminui-se a 
quantidade de chuva escoada pelas vias e calçadas públicas, diminuindo também o risco 
de alagamentos e outros problemas relacionados à drenagem urbana. 

 

 HIERARQUIZAÇÃO DAS MEDIDAS PROPOSTAS 

A gestão integrada das águas urbanas é primordial para se obter a redução dos danos com 
eventos desastrosos. Assim, todas as medidas funcionam de forma complementar, permitindo 
um melhor controle. Porém, é necessária a ordenação da implantação das medidas, 
considerando o impacto positivo esperado e os recursos (financeiros, de material, de pessoal, 
entre outros) necessários para execução. 

Considerando as propostas de medidas estruturais e não estruturais apresentadas, se propõe a 
seguinte ordenação para a implantação das medidas (Quadro 7). 
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Quadro 7: Hierarquização das Medidas Propostas. 
Ordem Ação Justificativa 

1 Desocupação de áreas de risco Visando a segurança da população, a desocupação 
de áreas de maior risco deve ser realizada 
prioritariamente. 

2 Implantação de sistemas de 
monitoramento, alertas e alarme 

O sistema de alerta de chuvas intensas aliado a 
programas de educação e sensibilização permitirão 
que a população tome as medidas protetivas 
previstas no plano de contingência quando houver 
maior risco de inundações e alagamentos. 

3 Educação Ambiental 
4 Plano de contingência para 

situações críticas de chuva 
5 Programa de inspeção e 

manutenção de obras 
hidráulicas 

A correta manutenção aliada ao aumento da 
capacidade da rede existente para solucionar os 
pontos de alagamento já conhecidos apresentará 
melhoria sensível para a população que ocupa as 
áreas afetadas. 

6 Substituição da rede nos trechos 
subdimensionados 

7 Aumento da capacidade da rede 
existente para escoamento dos 
pontos de alagamento 
conhecidos 

8 Instalação de bacias de 
detenção e retenção, com 
prioridade para: 

1. Praça Cléve 
2. Parque Trianon 

A instalação de bacias de detenção e retenção, bem 
como o incentivo à infiltração e retenção no lote 
auxiliarão na redução dos picos de cheia, reduzindo 
o impacto das inundações. A bacia de detenção 
proposta para a Praça Cléve é prioritária por 
encontrar-se em área urbana consolidada, afetando 
positivamente mais residências e áreas comerciais 
regularizadas, além de estar em área com baixa taxa 
de permeabilidade. As bacias propostas para o 
Parque Trianon também terão impacto positivo em 
área urbana consolidada. 

9 Criação de parque linear do Rio 
Cascavel no bairro Jardim das 
Américas 

A criação de parques e áreas de lazer nos fundos de 
vale evita a ocupação irregular e permite melhor 
aproveitamento das áreas. 
 

10 Medidas de caráter 
legal/institucional 

Após a adoção de medidas visando a segurança da 
população e a melhoria de situações críticas, a 
adoção de medidas legais e institucionais permite a 
melhoria contínua da gestão das águas no 
município, reduzindo a necessidade de intervenções 
de maior porte  

11 Substituição progressiva de 
canteiros gramados por valas de 
infiltração e jardins de chuva 

As valas de infiltração e jardins de chuva incentivam 
a infiltração e podem ser mais facilmente instalados 
em canteiros, que já são áreas livres e permeáveis.  

12 Seguro contra inundações 
 

O seguro pode ser estudado como forma de redução 
do uso de recursos públicos com medidas 
assistenciais.  

Fonte: Funpar, 2022. 



 
 
             
                                           

 
 

52 
 
 

Plano Municipal de Drenagem 
RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL III 

 PLANO DE IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS PROPOSTAS (ETAPAS DE 
EXECUÇÃO) 

Para a implantação das medidas propostas, sugerem-se as seguintes etapas, sendo possível a 
adoção de etapas adicionais caso os responsáveis pela execução da medida julguem necessário 
(Quadro 8): 

Quadro 8: Ações x Etapas de Execução 
Ação Etapas de execução 

Desocupação de áreas de 
risco 

1. Estudar os custos da desapropriação das áreas de APP 
e inundáveis; 

2. Desapropriar progressivamente as áreas, 
considerando a cota dos terrenos; 

3. Realocar famílias; 
4. Evitar a ocupação irregular das áreas de APP e fundo 

de vale, primando pela fiscalização e implantando 
parques e áreas de lazer nas áreas desocupadas. 

Implantação de sistemas de 
monitoramento, alertas e 
alarme 

1. Buscar de parceria com Defesa Civil, SIMEPAR e 
CEMADEN; 

2. Realizar ou apoiar a instalação de estações 
hidrometeorológicas; 

3. Implementar ou apoiar a utilização de sistema 
informatizado de processamento dos dados; 

4. Implementar ou apoiar a utilização de sistema de alerta 
acessível à população; 

5. Implementar ou apoiar a utilização de sistema de 
alarme para situações críticas. 

Educação Ambiental 1. Definir ações formais e informais conforme os 
programas de educação ambiental propostos no item 
11.1; 

2. Capacitar agentes de educação ambiental; 
3. Definir locais de aplicação e veículos de comunicação; 
4. Executar os programas de educação ambiental. 

Plano de contingência para 
situações críticas de chuva 

1. Montar equipe responsável; 
2. Realizar a identificação dos riscos; 
3. Caracterizar os riscos; 
4. Elaborar o Plano de Ações Preventivas; 
5. Elaborar o Plano de Ações de Detecção dos Eventos 

Críticos; 
6. Verificar a Eficácia dos Planos de Ações Preventivos e 

de Detecção; 
7. Elaborar o Plano de Mitigação dos efeitos dos eventos; 
8. Simular do Plano de Emergência e Plano de Ações 

Corretivas 
Programa de inspeção e 
manutenção de obras 
hidráulicas 

1. Definir responsáveis e forma de prestação do serviço 
(pessoal próprio ou terceirizado); 

2. Selecionar trechos prioritários; 
3. Definir periodicidade e elaborar cronograma; 
4. Executar cronograma e melhoria contínua. 

Substituição da rede nos 
trechos subdimensionados 

1. Definir responsáveis e forma de prestação do serviço 
(pessoal próprio ou terceirizado); 

2. Selecionar trechos prioritários; 
3. Substituir progressivamente para solucionar gargalos 

na rede e solucionar os pontos de alagamento 
diagnosticados. 

Aumento da capacidade da 
rede existente para 
escoamento dos pontos de 
alagamento conhecidos 
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Ação Etapas de execução 
Instalação de bacias de 
detenção e retenção, com 
prioridade para: 

1. Praça Cléve 
2. Parque Trianon 

1. Definir responsáveis no município pelo 
acompanhamento do processo; 

2. Elaborar de termo de referência com base nos 
anteprojetos; 

3. Definir empresas para realização das obras; 
4. Monitorar e fiscalizar obras. Criação de parque linear do 

Rio Cascavel no bairro 
Jardim das Américas 
Medidas de caráter 
legal/institucional 

1. Para cada medida proposta, definir o tipo do documento 
pertinente para a institucionalização da medida (lei 
municipal, decreto, instrução normativa, entre outros); 

2. Utilizar os trâmites de elaboração e aprovação 
adequados ao tipo de documento. 

Substituição progressiva de 
canteiros gramados por valas 
de infiltração e jardins de 
chuva 

1. Verificar aptidão das áreas livres escolhidas para 
receberem medidas de infiltração; 

2. Definir responsáveis e forma de prestação do serviço 
(pessoal próprio ou terceirizado); 

3. Adotar modelo de valas ou jardins de chuva adequados 
ao projeto urbanístico do local; 

4. Instalar estrutura conforme manuais de drenagem. 
Seguro contra inundações 
 

1. Levantar os gastos com assistência e reconstrução 
após eventos de inundação; 

2. Criar cenários de pagamento de subsídios para 
seguros contra inundações nas áreas vulneráveis; 

3. Estimar impactos positivos e negativos do pagamento 
de subsídios para seguros contra inundações; 

4. Caso o cenário se mostre vantajoso, iniciar programa 
de subsídios, priorizando as áreas mais vulneráveis. 

Fonte: Funpar, 2022. 

 

3. PROPOSTA DE AÇÕES SISTEMÁTICAS 

 PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Para atingir os objetivos da drenagem pluvial urbana, é imprescindível a participação da 
sociedade na condução das atividades que interfiram no funcionamento do sistema. A educação 
ambiental pode ser realizada de maneira formal e informal. Segundo a Política Nacional de 
Educação Ambiental, lei federal n° 9795/1999 (BRASIL, 1999), a educação ambiental informal, 
ou não-formal, caracteriza-se por “ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da 
coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da 
qualidade do meio ambiente”. Já a educação ambiental formal é aquela “desenvolvida no âmbito 
dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas”. Todos os programas citados a 
seguir podem ser abordados na educação básica escolar ou em campanhas veiculadas pela 
prefeitura para toda a sociedade. 

Os projetos de educação ambiental podem ser estruturados conforme o Manual de orientação 
para formalização de fomento e colaboração com organizações da sociedade civil (MINISTÉRIO 
DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS SECRETARIA NACIONAL DE 
PROTEÇÃO GLOBAL, 2019), demostrado pela Figura 21. 
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Figura 21: Estruturação de projetos de educação ambiental. 

  

Fonte: MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS SECRETARIA NACIONAL DE 
PROTEÇÃO GLOBAL, 2019. 

Considerando o diagnóstico da situação atual de drenagem no município de Guarapuava, 
apresentados no Relatório Técnico Parcial II, são propostos os seguintes programas: 

Programa de esclarecimento e participação dos cidadãos: Propõe-se a criação de 
programas contínuos de educação ambiental com o objetivo de esclarecer e cooptar a 
participação dos cidadãos no estabelecimento e operação adequada dos sistemas de drenagem. 
Este programa terá a missão de demonstrar a relação entre a estrutura física do sistema de 
drenagem com o comportamento e colaboração da sociedade no uso e ocupação da bacia, 
entendendo e usando adequadamente (Quadro 9). Os recursos financeiros foram baseados no 
Programa Nacional de Gestão de Riscos e Desastres Naturais (PARANÁ, 2019). 

Quadro 9: Programa de esclarecimento e participação dos cidadãos 
Programa Programa de esclarecimento e participação dos cidadãos 
Problema Falta de conhecimento a respeito dos sistemas de drenagem pluvial 
Justificativa Este programa terá a missão de demonstrar a relação entre a estrutura física 

do sistema de drenagem com o comportamento e colaboração da sociedade no 
uso e ocupação da bacia, entendendo e usando adequadamente 

Público-alvo População em geral 
Objetivos Esclarecer e cooptar a participação dos cidadãos no estabelecimento e 

operação adequada dos sistemas de drenagem 
Metodologia Visitas em escolas e divulgação via rádio, redes sociais, entre outros. 
Cronograma A definir pela prefeitura municipal 
Recursos R$ 250 / hora 
Monitoramento e 
avaliação 

O monitoramento poderá ser realizado observando o número de interações com 
a população e o possível impacto no município no momento de eventos de 
chuva. 

Onde A definir pela prefeitura municipal 
Fonte: Funpar, 2022. 
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Programa de sensibilização da importância das APP’s para controle de cheias: 
considerando a necessidade da desocupação de áreas de preservação permanente no 
município, o programa é essencial para informar e sensibilizar a comunidade e principalmente 
os moradores envolvidos, a respeito das justificativas para a remoção da população e 
preservação dessas áreas. Este programa também pode auxiliar na divulgação de informações 
para que se possa evitar a ocupação de novas áreas de APP. 

Quadro 10: Programa de sensibilização da importância das APP’s para controle de cheias 
Programa Programa de sensibilização da importância das APP’s para controle de 

cheias 
Problema Necessidade da desocupação de áreas de preservação permanente no 

município 
Justificativa Este programa terá a missão de demonstrar a relação entre a estrutura física 

do sistema de drenagem com o comportamento e colaboração da sociedade no 
uso e ocupação da bacia, entendendo e usando adequadamente 

Público-alvo População em geral, com foco específico em moradores de regiões próximas 
das áreas de preservação permanente. 

Objetivos Informar e sensibilizar a comunidade e principalmente os moradores envolvidos, 
a respeito das justificativas para a remoção da população e preservação dessas 
áreas 

Metodologia Visitas em escolas, divulgação via rádio, redes sociais, entre outros e atividades 
em datas comemorativas (ex: dia da árvore) 

Cronograma A definir pela prefeitura municipal 
Recursos R$ 250 / hora 
Monitoramento e 
avaliação 

O monitoramento pode ser realizado com visitas às áreas de preservação 
permanente, ou com a utilização de drones, imagens de satélite, 
aerofotografias, entre outras para observação da quantidade de áreas de APP 
ocupadas ou desocupadas. 

Onde A definir pela prefeitura municipal 
Fonte: Funpar, 2022. 
 

Programa de orientação sobre descarte de resíduos: considerando as situações detectadas 
no município a respeito de obstruções causadas nas redes de drenagem por resíduos, este 
programa tem como objetivo informar sobre os prejuízos decorrentes do descarte inadequado 
do lixo urbano, abordando formas de descarte correto para as diferentes tipologias de resíduos 
gerados pela população em suas diferentes atividades. 

Quadro 11: Programa de orientação sobre descarte de resíduos 
Programa Programa de orientação sobre descarte de resíduos 
Problema Falta de conhecimento dos prejuízos causados pelo descarte incorreto de resíduos 
Justificativa Foram detectadas no município, situações de obstruções em bocas de lobo, 

sarjetas e nas redes de drenagem causadas por resíduos. 
Público-alvo População em geral, mas pode ser aplicada também, de maneira específica para 

estudantes das escolas municipais. 
Objetivos Informar sobre os prejuízos decorrentes do descarte inadequado do lixo urbano, 

abordando formas de descarte correto para as diferentes tipologias de resíduos 
gerados pela população em suas diferentes atividades 

Metodologia Visitas em escolas e divulgação via rádio, redes sociais, entre outros. 
Cronograma A definir pela prefeitura municipal 
Recursos R$ 250 / hora 
Monitoramento e 
avaliação 

O monitoramento pode ser feito pela quantificação dos resíduos coletados pelos 
serviços de varrição e limpeza pública municipal. 

Onde A definir pela prefeitura municipal 
Fonte: Funpar, 2022. 
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Programa de prevenção e proteção em situações de inundação e alagamentos: este 
programa pode ser realizado por uma parceria entre Prefeitura e Defesa Civil para divulgação de 
materiais e realização de eventos informativos sobre ações de prevenção e proteção em 
situações de inundação e alagamentos. Assim, a comunidade poderá saber como agir e tomar 
iniciativas para a minimização dos danos quando for alertada sobre a possibilidade de ocorrência 
de eventos desastrosos. 

Quadro 12: Programa de prevenção e proteção em situações de inundação e alagamentos 
Programa Programa de prevenção e proteção em situações de inundação e alagamentos 
Problema Falta de conhecimento a respeito de ações e iniciativas para ações de prevenção e 

resposta em eventos desastrosos. 
Justificativa A comunidade poderá saber como agir e tomar iniciativas para a minimização dos 

danos quando for alertada sobre a possibilidade de ocorrência de eventos 
desastrosos. 

Público-alvo População em geral, com foco específico para moradores de áreas de risco. 
Objetivos Divulgar materiais e realizar eventos informativos sobre ações de prevenção e 

proteção em situações de inundação e alagamentos 
Metodologia Este programa pode ser realizado por uma parceria entre Prefeitura e Defesa Civil, 

com visitas em escolas e divulgação via rádio, redes sociais, entre outros. 
Cronograma A definir pela prefeitura municipal 
Recursos R$ 250 / hora 
Monitoramento 
e avaliação 

O monitoramento pode ser realizado pela Defesa Civil, como já é feito, quantificando 
o número de casos de inundações e alagamentos, além da quantificação do número 
de afetados. 

Onde A definir pela prefeitura municipal 
Fonte: Funpar, 2022. 

 

 PROGRAMA DE MONITORAMENTO HIDRÁULICO-HIDROLÓGICO 

Buscando a melhoria contínua, deve haver a previsão de implantação de sistemas de controle 
operacional, o qual atua em tempo real de modo centralizado, fornecendo ao município 
informações a respeito das características dos sistemas de drenagem e do evento chuvoso em 
andamento para gestão de toda infraestrutura. Para que isso ocorra, alguns dispositivos que 
permitem o monitoramento e regulagem de funcionamento podem ser instalados, conforme o 
Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais do Estado de São Paulo (PREFEITURA DE 
SÃO PAULO, 2012): 

• Sensores: detectam as variáveis cuja medição é necessária para a regulagem do sistema 
(exemplos: medidor de nível, medidor de vazão, medidor de qualidade da água, entre 
outros); 

• Reguladores: capazes de modificar o processo hidráulico que se quer regular (exemplos: 
bombas, comportas moveis, entre outros); 

• Unidades de controle: com base em informações recebidas pelos sensores, as unidades 
de controle são sistemas responsáveis por conduzir os reguladores para que sua atuação 
reestabeleça às variáveis medidas aos valores desejados, por meio de valores pré-
fixados ou que variem de acordo com o evento. Essa unidade de controle pode estar 
diretamente ligada aos reguladores ou por meio de uma central de operações. 

• Transdutores: equipamentos que fornecem os dados medidos pelos sensores às 
unidades de controle e os transmite aos reguladores 
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Para a criação de um sistema de controle e alerta de cheias, podem ser utilizados os dispositivos 
citados anteriormente e promover parcerias com, por exemplo, o Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), que possui pluviômetros 
automáticos instalados em diferentes localidades brasileiras. Os equipamentos realizariam a 
cobertura da cidade e os dados captados seriam enviados ao Cemaden, que acompanha as 
condições ambientais das regiões, realizando pesquisas e produzindo relatórios sobre tais áreas 
para que se possa, com estas estatísticas, desenvolver trabalhos de prevenção coordenados 
pela Defesa Civil do município. Um exemplo de monitoramento pode ser observado na Figura 
22. 

Figura 22: Exemplo de Monitoramento. 

 
Fonte: Vasconcelos, 2018. 

A Figura 23 apresenta locais sugeridos para a implantação dos dispositivos de monitoramento 
hidráulico-hidrológico. 
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Figura 23: Dispositivos de Monitoramento Hidráulico-Hidrológico 

 

Fonte: Funpar, 2022. 
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  ELABORAÇÃO DO ARCABOUÇO LEGAL E INSTITUCIONAL PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO, PROPOSTA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

Em relação a Legislação, inicia-se pela Lei Federal nº 14.285, de 29 de dezembro de 2021, que 
atualiza sobre o parcelamento do solo urbano, dispõe sobre as áreas de preservação 
permanente no entorno de cursos d'água em áreas urbanas consolidadas. Em síntese, atribui a 
Esfera Municipal a regulamentação da Área de Preservação Permanente, conforme descrito a 
seguir:  

Art. 2º A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

§ 10. Em áreas urbanas consolidadas, ouvidos os conselhos estaduais, 

municipais ou distrital de meio ambiente, lei municipal ou distrital poderá definir 

faixas marginais distintas daquelas estabelecidas no inciso I do caput deste 

artigo, com regras que estabeleçam: 

I - A não ocupação de áreas com risco de desastres; 

II - A observância das diretrizes do plano de recursos hídricos, do plano 

de bacia, do plano de drenagem ou do plano de saneamento básico, se houver; 

e 

III - A previsão de que as atividades ou os empreendimentos a serem 

instalados nas áreas de preservação permanente urbanas devem observar os 

casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental 

fixados nesta Lei. 

Art. 3º O art. 22 da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, passa a vigorar 

acrescido do seguinte: 

§ 5º Os limites das áreas de preservação permanente marginais de 

qualquer curso d'água natural em área urbana serão determinados nos planos 

diretores e nas leis municipais de uso do solo, ouvidos os conselhos estaduais e 

municipais de meio ambiente. 

Ainda em relação às Áreas de Preservação Permanente, o Município deve respeitar o disposto 
nas Leis Federais nº 12.651/2012 e 12.727/2012, que dispõem sobre a proteção da vegetação 
nativa e estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação 
Permanente e as áreas de Reserva Legal, entre outras. 

Nesta temática, a Lei Municipal Complementar Nº 69/2016 reserva um capítulo para fornecer 
diretrizes com relação à drenagem, canalização, obras junto dos arroios e das caixas de 
contenção e acumulação. A mesma, determina “o afastamento de quaisquer edificações, muros, 
obras e/ou construções da margem dos cursos de água de pelo menos 15,00m (quinze metros) 
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da borda de cada lado, quando não canalizado, salvo maiores extensões conforme legislações 
vigentes ou aprovações específicas que determinam outras metragens”. Entretanto, a lei possui 
a seguinte ressalva: 

§ 2º Poderá ser admitida a critério da Secretaria Municipal de Habitação 

e Urbanismo, afastamento decursos d´água inferiores a 15,00 metros, em 

imóveis edificados, objeto de loteamentos anteriores a Lei Federal de 

Parcelamento do Solo 6766/1979 até à sua efetiva canalização, desde que 

comprovada a regularidade da edificação. 

De acordo com a Lei Municipal Nº 7/2004, que dispõe sobre o Código de Posturas do Município: 

Art. 101 - São considerados de interesse ambiental os fundos de vale e 

as demais Áreas de Preservação Permanente definidas no Código Florestal e 

neste Código, particularmente aqueles sujeitos à inundação, erosão ou que 

possam acarretar transtornos à coletividade e prejuízos ambientais, em virtude 

de uso inadequado. 

Deste modo, embasado pela Lei Federal nº 14.285/2021 e as legislações municipais existentes 
anteriormente citadas, sugere-se: 

• Adoção do afastamento mínimo de 15 metros de corpos hídricos em toda extensão 
territorial do perímetro urbano; 

• Adoção da preservação permanente das áreas de várzea (áreas com declividade 
inferior a 3% (três por cento) e com distância inferior a 100 (cem) metros de corpos 
hídricos). 

Cabe destacar, que como apresentado no Item 2.2 - Síntese da Legislação Municipal, do 
Relatório Técnico I, o Município de Guarapuava possui legislações municipais que visam o 
ordenamento urbano e o controle da impermeabilização do solo.  

Dentre elas, tem-se a Lei Municipal Complementar nº 69/2016 (atualizada pelas leis municipais 
nº 76/2017 e nº 101/2018) regulamenta o uso e ocupação do solo municipal de Guarapuava, 
sendo o território dividido em diferentes zonas levando em consideração áreas sujeitas às 
inundações, bem como zonas de proteção de bacias hidrográficas e de interesse social. A 
referida Legislação define de acordo com o zoneamento, a taxa de ocupação máxima, o 
coeficiente de aproveitamento máximo e a taxa mínima de permeabilidade do solo. 

Tendo em vista aumentar as áreas de permeáveis do Município, propõe-se a alteração no Código 
Municipal de Obras (Lei Municipal nº 66/2016), para que as novas construções e reformas de 
pavimentos em concreto sejam realizadas em acordo com a norma técnica da ABNT NBR 
16416:2015, a qual estabelece os requisitos mínimos exigíveis ao projeto, especificação, 
execução e manutenção de pavimentos permeáveis de concreto, construídos com revestimentos 
de peças de concreto intertravadas, placas de concreto ou pavimento de concreto moldado no 
local. Em síntese, a referida NBR, determina que os pavimentos permeáveis devem permitir a 
percolação (passagem da água por um material impermeável) de 100% (cem por cento) da água 
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total precipitada incidente sobre esta área, bem como a totalidade da precipitação sobre as áreas 
de contribuição consideradas no projeto. 

O Município de Guarapuava também possui legislações pertinentes a captação e uso das águas 
pluviais, bem como, a instalação de estrutura de contenção para empreendimentos de médio e 
grande porte, sendo elas:  

• Lei Municipal Nº 1.914/2010 - Cria o Programa de Conservação e Uso Racional da Água 
nas Edificações, no Município de Guarapuava, com o objetivo de instituir medidas que 
induzam à conservação, uso racional e utilização de fontes alternativas para captação de 
água nas novas edificações, bem como a conscientização dos usuários sobre a 
importância da conservação da água. As ações de utilização de fontes alternativas 
compreendem a água proveniente da água da chuva que será captada na cobertura das 
edificações e encaminhada a uma cisterna ou tanque, para ser utilizada em atividades 
que não requeiram o uso de água tratada, proveniente da Rede Pública de 
Abastecimento; 

• Lei Municipal Nº 2.452/2015 - Dispõe sobre a utilização de águas pluviais e outras não 
tratadas em residências, comércios, indústrias e na construção civil. A Lei torna 
obrigatório o uso de dispositivos para reaproveitamento da água da chuva para projetos 
acima de 100 m², sendo facultativa a instalação do sistema abaixo deste valor; 

• Lei Municipal Complementar Nº 66/2016 - Dispõe sobre o Código Municipal de Obras, e 
no Artigo 166, determina que para edificações com área impermeabilizada igual ou 
superior a 3.000,00 m² (três mil metros quadrados), deverão ser apresentados 
mecanismos de contenção de cheias a ser aprovado pelo município. 

Apesar das legislações existentes, foram constatadas que poucas construções possuem 
estruturas de captação das águas pluviais e reuso, ou ainda, para reservação e contenção de 
cheias. Esse fato, pode ser atribuído a ausência de incentivos para que essas medidas de 
controle no loteamento sejam aplicadas.  

No Brasil, alguns municípios obtiveram êxito em ações de incentivo fiscal aos munícipes para 
implantação de ações de controle do escoamento diretamente nos lotes. Dentre eles, pode-se 
destacar o Município de Guarulhos, na região Metropolitana de São Paulo, que por meio da Lei 
Municipal nº 6.793/2010, instaurou o chamado IPTU Verde, o qual prevê o desconto de até 20% 
(vinte por cento) para aqueles imóveis que adotarem medidas sustentáveis.  

Dentre as referidas medidas, em especial as pertinentes a temática do manejo das águas 
pluviais, ressaltam-se duas delas: a implantação de sistema de captação e armazenamento da 
água da chuva para utilização no próprio lote, e a instalação de telhado verde que proporcione 
melhorias paisagísticas, termo acústicas e redução da poluição ambiental. 

Esse exemplo, pode ser assimilado pelo Município de Guarapuava, sancionando o desconto 
progressivo no IPTU, ou ainda, na taxa de drenagem a ser implantada, como forma de incentivar 
os munícipes a implantarem em seus loteamentos infraestruturas de aproveitamento, retenção 
ou detenção das águas pluviais. 

Assim, abrangido além dos loteamentos definidos pela Lei Municipal Nº 2.452/2015 e 
complementar Nº 66/2016, podendo ser acrescidos descontos acumulativos para aqueles que 
implantarem medidas de controle, como valas de infiltração, bacias de contenção, 
aproveitamento de água de chuva, pavimento permeável, entre outras. 
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Estabelecer taxa de drenagem 

A aplicação de uma taxa de drenagem é uma forma de sinalizar ao usuário a existência de um 
valor para os serviços de drenagem urbana e que estes custos variam de acordo com a 
impermeabilização do solo (Gomes, Baptista, Nascimento, 2008). Como o serviço não é ofertado 
igualmente a todos os usuários na área urbana, é difícil estabelecer um valor a ser cobrado pelo 
uso destes serviços. Uma possível metodologia a ser utilizada para o cálculo de taxas sobre a 
drenagem é a desenvolvida por Tucci (2002), que baseia‐se em expressões matemáticas que 
representam o rateio dos custos de operação e manutenção do sistema de drenagem. Para isso, 
aplica‐se a seguinte equação:  

�� =   � !"# $%% � (&', () + %, *)& � +)  

Onde: Tx = Taxa a ser cobrada, em R$, por imóvel;  
A = Área do lote em m²;  
I = Percentual de área impermeabilizada do imóvel;  
Cui = Custo unitário das áreas impermeáveis, em R$/m², sendo obtido pela equação:  
 

!"# = $%% � !,  - � ($., ' + %, '(& �  #)  

Onde: Ct = Custo total para realizar a operação e manutenção do sistema, em milhões de R$;  
Ab = Área da bacia em Km²;  
Ai = Parcela de área da bacia impermeabilizada, em %.  
 
O município de Santo André instituiu uma taxa de drenagem por meio da Lei Municipal nº 7.606 
de 23 de dezembro de 1997 para financiar os custos da manutenção do sistema de drenagem 
urbana. A forma de cobrança empregada se baseia no tamanho da área impermeabilizada do 
lote, ou seja, no volume lançado no sistema de drenagem, refletindo, portanto, o quanto cada 
lote sobrecarrega o sistema. 

 

 PROGRAMA DE MEDIDAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

Além das ações de manutenção e de controle operacional, faz-se necessária a fiscalização e o 
controle de elementos externos aos sistemas de drenagem urbana, mas que podem causar 
problemas no funcionamento ou causar riscos à sociedade: 

 

Programa de notificação e multa para despejo irregular de resíduos: foi constatada a 
redução da capacidade de escoamento em alguns pontos do sistema de drenagem de 
Guarapuava devido a entulho de construção civil e lixo urbano. Essa medida visa minimizar os 
volumes que acabam se depositando nas galerias e outras estruturas do sistema. Esse programa 
é composto de um canal de denúncias (via telefone, aplicativos de mensagens, e-mail ou 
formulário online em página específica da prefeitura), atuação de fiscais da prefeitura para 
apuração das denúncias, notificação dos responsáveis e multa no caso de reincidência. 

 

Programa de remoção de ocupações irregulares: com base nas simulações realizadas e nas 
áreas identificadas como sendo de risco para a população, recomenda-se a desocupação e a 
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fiscalização para que as áreas não sejam novamente ocupadas. Esse programa deve buscar 
alternativas de realocação de famílias, de modo que as novas áreas que essas ocuparão não 
sejam distantes de onde já tem suas rotinas estabelecidas, para que não se crie problemas de 
locomoção, perca de empregos e abandono das novas residências. É necessária a atuação de 
equipes multidisciplinares, que avaliarão, além das características técnicas, as componentes 
sociais para que seja garantido o sucesso do processo de realocação. 

 

Fiscalização dos contratos de serviços de manutenção e limpeza de galerias: A 
implementação de redes de micro e macrodrenagem pluvial demandam um alto investimento, e 
desta maneira faz-se necessário que os contratos existentes de manutenção e limpeza de 
galerias e acessórios sejam fiscalizados a fim de se garantir a correta execução e ampliação dos 
serviços. 

 

Programa de Gestão de Serviços de Drenagem: Sugere-se a criação de um departamento 
específico dentro da Secretaria de Meio Ambiente ou Secretaria de Viação, Obras e Serviços 
Urbanos, com corpo técnico qualificado, para poder executar e fiscalizar os serviços prestados. 
Sugere-se ainda, a criação de um sistema de indicadores para facilitar a gestão dos serviços 
executados, ou a executar, pelo novo departamento.  

 

Programa de atualização periódica das áreas de risco de deslizamentos, alagamentos, 
inundações, enxurradas: Guarapuava possui com um Plano de Contingência Municipal de 
Proteção e Defesa Civil – PLANCON. Este Plano estabelece diretrizes para ações de resposta a 
desastres envolvendo deslizamentos, alagamentos, enchentes, enxurradas, granizos, vendavais 
e tempestades. Sugere-se que o cadastro de áreas de risco deverá ser atualizado quando da 
ocorrência desses eventos, além da atualização dos dados referentes às cotas de inundação. 

 

Programa de criação de uma central de informação de Defesa Civil: Para haver uma 
comunicação entre a Defesa Civil Municipal e a população, prevê-se a instalação de uma central 
de informações para a Defesa Civil, com endereço definido e profissionais que possam atender 
a demanda da população. Assim existe a possibilidade de um contato mais próximo com os 
munícipes, os quais poderão tirar dúvidas com relação à prevenção, preparação, mitigação, 
resposta e recuperação de eventos que possam ocorrer ou que já tenham ocorrido. Existe a 
necessidade de um local que possa coletar, processar e armazenar informações referentes à 
históricos de eventos adversos ocorridos no município, construindo-se assim um banco de dados 
georreferenciados. Tal registro pode colaborar na prevenção de eventos desastrosos e na 
preparação para a resposta para possíveis eventos que possam atingir o município. 
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 PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM 

Tendo em vista a consolidação do grande volume de dados obtidos a partir da elaboração do 
Plano Municipal de Drenagem de Guarapuava (PMDG), sugere-se a adoção de um Programa 
de Implantação do PMDG, por meio do fornecimento de local adequado para armazenamento 
das informações obtidas e o compartilhamento do material para uma equipe técnica capacitada 
de modo a dar continuidade nas ações propostas pelo plano. 

Para o local, propõe-se que a equipe técnica se instale junto à Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Guarapuava (SEMAG) ou à Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços 
Urbanos (SVOSU) ou, ainda, à Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava (SURG). 
O local deverá ser apropriado para acomodar a equipe técnica provida de equipamentos 
adequados contendo os softwares fundamentais para a compilação dos dados levantados em 
campo referente ao cadastramento da rede de drenagem e, também, para a modelagem 
hidrodinâmica para obtenção das manchas de inundações para diferentes tempos de 
recorrência, bem como, memoriais descritivos do PMDG em formatos legíveis contemplando 
mapas, pranchas e suas respectivas bases de dados. 

Além do suprimento dos equipamentos apropriados, deve-se ainda realizar a capacitação da 
equipe técnica responsável pela absorção da cultura moderna sobre drenagem e manejo de 
águas pluviais urbanas aplicada ao Município de Guarapuava, o que consolidará uma unidade 
especialmente preparada para a gestão dos recursos hídricos / drenagem urbana para os anos 
vindouros, diminuindo ao máximo os transtornos e danos causados pelas chuvas intensas que 
se abatem de tempos em tempos sobre a área urbana municipal, amenizando os prejuízos que 
causam à população residente em Guarapuava. 

Após a instalação do escritório do PMDG, como tarefa inicial de capacitação, sugere-se a 
complementação cadastral de novas áreas adicionadas / modificadas no período posterior a 
2021 e o manuseio dos softwares necessários: 

• Levantamento Cadastral da Rede de Drenagem:  

o Software DRENAR – SANEGRAPH Ltda.; 

o Software AutoCad – AudoDesk; 

• Modelagem Hidrodinâmica: 

o Microdrenagem: Software DRENAR – SANEGRAPH Ltda.; 

o Microdrenagem: Software AutoCad – AudoDesk; 

o Macrodrenagem: Software HEC-RAS – Hydrologic Engineering Center's (CEIWR-
HEC) River Analysis System (HEC-RAS) / Centro de Engenharia Hidrológica – 
Sistema de Análise de Corpos Hídricos; e, 

o Representação Gráfica das Manchas de Inundação: Software QGIS. 

• Material elaborado e armazenado no Google Drive da Funpar, compartilhado com a 
Comissão de Acompanhamento (CAT) Municipal ao final do trabalho. 

A Figura 24 apresenta uma síntese ilustrativa do Programa de Implementação do Programa de 
Implementação do PMDG. 
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Figura 24: Programa de Implementação do Plano Municipal de Drenagem de Guarapuava 
(PMDG) 

 
Fonte: Funpar, 2022. 

4. CONCLUSÃO 

Para a realização dos capítulos oito, nove, dez e onze do plano de trabalho do Plano Municipal 
de Drenagem, foram necessárias que fossem cumpridas algumas etapas. Inicialmente, foram 
identificadas as áreas passíveis de preservação, desocupação e armazenamento natural, 
considerando que a implantação de loteamentos e a urbanização indisciplinada são 
responsáveis por boa parte da erosão do solo, consequentemente no assoreamento dos corpos 
d'água. Desta maneira, foi necessária a identificação e análise das áreas disponíveis para a 
retenção, a identificação e análise das áreas sujeitas a erosão, a proposição de alternativas de 
ações para proteção dessas áreas, a identificação e recomendação de desocupação de áreas 
situadas em locais de risco, com proposição de alternativas de realocação e de manutenção das 
áreas liberadas e o estabelecimento de critérios, propostas e metas para a negociação da sua 
implantação. 

Para o levantamento e análise de informações hidrológicas e hidráulicas, foram revistos alguns 
conceitos básicos de planejamento, projeto, operação e manutenção de obras de drenagem, 
envolvendo conceitos de hidrologia, bem como, análise do comportamento hidráulico das 
estruturas em operação levantadas. Os levantamentos topográficos foram georreferenciados, 
executados com equipamentos apropriados, indicando o datum horizontal e vertical adotado. Os 
estudos hidráulico-hidrológicos foram realizados com o levantamento dos dados pluviométricos 
e pluviográficos disponibilizados pelos órgãos oficiais. 

Para o diagnóstico da situação existente, foi fornecido um quadro geral da situação do 
desempenho dos macrodrenos naturais e artificiais, contemplando a identificação das seções de 
controle de escoamento, a verificação da área de abrangência dos locais críticos de inundações, 
tipos de edificações atingidas, grau de importância das vias atingidas, frequência das 
inundações, entre outras, a seleção dos locais mais relevantes, avaliação do sistema de 
drenagem existente no local e adjacências e da causa das inundações e a formulação de ações 
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corretivas imediatas, com as respectivas estimativas de custos e avaliação dos benefícios, assim 
como formulação de recomendações para a efetiva implementação dessas ações. 

Para a definição de critérios básicos para estudos e projetos de drenagem urbana foram 
estabelecidos e discutidos os padrões e critérios hidráulicos e hidrológicos utilizados na 
elaboração do Plano Municipal de Drenagem e na comparação das alternativas. Esses padrões 
e critérios envolveram, considerando o regime de chuvas com o maior período de recorrência 
possível, as vazões de restrição, os níveis de cheias para vários períodos de retomo; o período 
de retomo das vazões superiores às de projeto pelas quais foram delineadas as áreas inundáveis 
ao longo dos macrodrenos, para efeito de aquisição dos terrenos pela municipalidade, de 
regulamentação do uso e ocupação do solo das várzeas, seguro contra inundações, entre outros; 
os bordos livres a serem adotados para cada tipo de obra; as condições para utilização ou não 
de canais de contorno fechado; e os critérios hidráulicos a serem observados no 
dimensionamento dos reservatórios de detenção. 

Para a proposição de diretrizes básicas de ações, foram propostas as ações estruturais e não 
estruturais para composição do Plano Municipal de Drenagem do município a partir do 
diagnóstico da situação atual dos macrodrenos considerados, e das características de ocupação 
urbana das bacias do município. Para isso, foi levado em consideração: as bacias com 
urbanização consolidada, ou seja, aquelas cujas áreas se encontram totalmente ocupadas e 
servidas inteiramente, ou quase na totalidade, por redes de galerias de águas pluviais; as bacias 
com urbanização em consolidação, ou seja, aquelas cujas áreas se encontram parcialmente 
ocupadas, com exceção das  várzeas inundáveis e esparsamente dotadas de redes de galerias 
de águas pluviais; as bacias em urbanização, ou seja, aquelas cujas áreas estão atualmente em 
início de processo de urbanização; e as áreas abrangendo núcleos isolados. 

Para a definição do programa de intervenções estruturais. Foram formuladas as alternativas de 
intervenções estruturais, com os respectivos custos compreendendo as intervenções que 
implicam no aumento da capacidade de escoamento da calha; o controle do escoamento 
superficial direto, com a proposição de reservatórios de detenção das águas do escoamento 
superficial direto, com estruturas locais, como armazenamento em microrreservatórios, 
pequenos reservatórios de detenção em parques e leitos secos, ou estruturas fora do local de 
origem do escoamento abrangendo áreas de drenagens maiores que as anteriores, como 
reservatórios em leitos secos ou em cursos d'água, reservatórios que podem ser em linha, 
laterais ou subterrâneos; e intervenções extensivas nas bacias, compreendendo a recuperação 
da cobertura vegetal, onde possível, assim como medidas de controle de erosão. 

Por fim, para os programas de ações não estruturais, foram elaboradas propostas, com 
respectivos custos para plano de contingência para situações críticas de chuva; disciplinamento 
do uso e ocupação do solo, principalmente das várzeas e dos fundos de vale; inspeção e 
manutenção de obras hidráulicas; educação ambiental; seguro contra inundações; sistema de 
alerta, entre outras. 
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