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RESUMO 

O presente trabalho apresenta uma análise da drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio 
Lajeado, do município de Palmas-PR. Para essa análise foi utilizado o Software Storm Water 
Management Model – SWMM 5.0 (Modelo de Gestão de Drenagem Urbana), que permite, a 
partir dos resultados gerados, analisar propostas para a mitigação dos problemas de inundação 
da área mencionada. Assim, com esses dados, pretende-se contribuir com propostas de obras 
de engenharia para o controle da inundação urbana na região. O estudo se desenvolveu de 
forma que, inicialmente, fez-se a abordagem teórica referente a Drenagem Urbana, Hidrologia 
Urbana, Controle de Cheias, Planejamento Urbano e Educação Ambiental. Com essa 
abordagem observou-se o novo conceito para drenagem urbana, denominado como conceito 
conservacionista, que tem como principal intuito manter a maior quantidade de água no meio 
urbano; para a implantação desse conceito utilizou-se das técnicas LID (Low Impact 
Development), que tem como principal objetivo minimizar os impactos ambientais e aumentar 
áreas permeáveis, proporcionando melhorias no microclima e embelezamento do meio 
urbano. Após iniciou-se a primeira fase da metodologia, realizou-se o levantamento in loco e 
documental de todos os dados da bacia em estudo, fez-se a discretização em dezenove sub-
bacias, extraíram-se os dados e inseriram-se no software SWMM 5.0, no qual gerou um 
relatório. Na sequência, iniciou-se a segunda parte da metodologia, que teve o intuito de 
propor medidas que atenuassem a inundação. Dentre essas utilizaram-se, reservatórios off line 
e a aplicação de LID (Low Impact Development); o software apresenta cinco tipos de LID, 
mas, para este trabalho foram selecionados três tipos: as Valas de Infiltração utilizados para a 
área rural, Pavimento Poroso e Bacias de Filtração Vegetada para a área urbano. Foi 
determinada a aplicação de medidas de controle LID em 20% de cada sub-bacia. Após esse 
tratamento, geraram-se novamente os relatórios, todos satisfatórios, houve melhoria no 
balanço hídrico e na propagação de fluxo e aumentou-se o armazenamento, principal interesse 
da gestão da drenagem urbana embasado no conceito conservacionista, esse armazenamento 
também possibilita a recarga dos aquíferos. Também foram apresentadas propostas para o 
Planejamento Urbano, como, por exemplo, o aumento da taxa de permeabilidade na área 
central (ZC1) da cidade, que, atualmente, apresenta (nas leis municipais) 100% (cem por 
cento) de taxa de ocupação e 0% (zero por cento) de área permeável. Outro fator importante é 
o investimento na conscientização da população sobre a Educação Ambiental; é necessário 
participação da população no processo de implantação dos LID, é preciso o conhecimento 
dessa técnica para a aceitação geral e interesse em implantar por parte da população. Por fim, 
neste trabalho propõe-se uma gestão da drenagem urbana em Palmas-PR, apresentando os 
conflitos e as possíveis soluções para mitigar os problemas de inundações no meio urbano. 
 
 
Palavras-chave: SWMM 5.0. Drenagem Urbana de Baixo Impacto. Planejamento Urbano. 
Educação Ambiental. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents an analysis of the drainage in the Catchment of Lajeado River of Palmas 
City – PR- Brazil. For this analysis it was used  the software Storm Water Management 
Model - SWMM 5.0, which allows, from the results generated, propositions and suggestions 
to reduce the flooding problems in this area. The intention, with these data, was to contribute 
to the proposed engineering works to control urban flooding in the region. The study was first 
conducted by the theoretical approach regarding Urban Drainage, Urban Hydrology, Flood 
Control, Urban Planning and Environmental Education. With this approach, there was a new 
concept for urban drainage, called conservationist concept, which has as main purpose to 
retain more water in the urban environment. To implement this concept it were used 
techniques of Low Impact Development (LID)  in order to minimize the environmental 
impacts and increase the permeable areas, providing improvements in the micro-climate and 
the embellishment of the urban environment. Then, the first stage of the methodology was 
initiated, the on-site  and documentary survey of all data of the catchment was conducted, the 
discretizated of the nineteen sub-catchment was developed and the data collected was inserted 
in the software SWMM 5.0, which generated a report. After, the second part of the 
methodology, which aimed to propose measures to attenuate flooding, was conducted. Among 
the actions, off line reservoirs (detention) and the application of Low Impact Development 
(LID) were used. There are five types of the software LID, but for this work three types were 
selected: the Swales, used for rural areas, Paviment Porous and Bio-retention Sell, for urban 
areas; The intention is to apply it firstly in the free public areas and later in urban lots. The 
application of LID control measures in 20% of each sub-catchment was determined. After 
this, the reports were generated again, all satisfactorily. There were improvement in water 
balance and flow propagation and the storage was increased, main interest of the management 
of urban drainage grounded in conservationist concept. This also allows charging of aquifers. 
It were also presented proposals for Urban Planning, such as, the increasing rate of 
permeability in the central area (ZC1) of the city, which currently presents (in municipal laws) 
100% of occupancy rate and 0% of the permeable area. Another important factor is the 
investment in public awareness on Environmental Education; It is necessary the participation 
of the people in the implementation of LIDs process and their knowledge of this technique to 
the general acceptance and interest in implementing it. Finally, this paper proposes a 
management of urban drainage in Palmas-PR, presenting the conflicts and possible solutions 
to mitigate the flooding problems in urban areas. 
 
 
Keywords: Software SWMM 5.0. Low Impact Development. Urban Planning. 

Environmental Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A crescente urbanização ocorrida nas últimas décadas em todo o mundo apresenta 

um cenário urbano com áreas cada vez mais impermeabilizadas. Esse processo resulta em 

redução na quantidade de infiltração e um grande aumento no escoamento superficial, 

promovendo cenários alarmantes de inundações. 

Os ambientes urbanos vêm sofrendo, ao longo dos anos, grandes problemas com 

obras hidráulicas projetadas com o intuito de apenas escoar rapidamente as águas do meio 

urbano; tais obras, oriundas de uma época em que predominava o pensamento higienista em 

relação à drenagem de águas pluviais, que visava o seu encaminhamento rápido para longe 

dos centros urbanos, geraram inúmeros problemas à jusante. A falta de Planejamento Urbano 

adequado e de Educação Ambiental também contribuiu para o agravamento dos problemas 

urbanos, como, por exemplo, construção de edificações nas várzeas dos rios, poluição dos 

rios, impermeabilização de grandes áreas, entre outros. 

Entretanto, essa visão foi se alterando e, atualmente, o modo de pensar se tornou 

conservacionista, promovendo o máximo armazenamento dessas águas pluviais dentro do 

próprio ambiente urbano. Alguns recursos implantados em determinados países, denominados 

como desenvolvimento urbano de baixo impacto (LID – Low impact development), estão 

auxiliando na conservação da água no meio urbano. Dentre essas técnicas, destacam-se: valas 

de infiltração, trincheiras de infiltração, pavimentos permeáveis, telhados verdes, entre outros 

recursos, permitindo a melhoria da quantidade e a qualidade de infiltração, trazendo 

benefícios ao microclima do ambiente urbano. 

O que difere o pensamento higienista do conservacionista é a tomada de decisões, 

que está muito além do domínio de uma área específica (engenharia, arquitetura, urbanismo, 

entre outras), requerendo uma visão geral do problema, analisando a situação do presente e do 

passado e visando questões futuras.  

Para as análises deste trabalho, priorizou-se, como objeto de investigação, a bacia 

hidrográfica do Rio Lajeado até o local onde ocorrem as inundações em dias de chuvas 

intensas, especificamente até a área central e bairro São José do município de Palmas-PR. 

A escolha do objeto de estudo deu-se em virtude de a região sofrer problemas de 

inundações, pois, todo o escoamento de águas pluviais dessa região é conduzido para o Rio 

Lajeado. Outra razão consiste no fato de o rio sofrer problemas de degradação, já que não há 

área de preservação permanente (APP), além de existir o lançamento no rio de esgoto não 
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tratado. O Rio Lajeado possui trechos ora canalizados, ora a céu aberto, em seu percurso pela 

área urbana de Palmas-PR. 

Entre os fatores que contribuíram para a referida delimitação da área de estudo, 

destacam-se: 

• Região central da cidade, com presença de edifícios comerciais, residenciais, 

religiosos, institucionais de serviços.  

• Constantes inundações em dias de chuva; 

• Região com parte das habitações construídas até a várzea do rio e, em alguns casos, 

construídos sobre o Rio Lajeado, caracterizando uma ocupação sem planejamento. 

Em geral, pode-se observar que não houve preocupação com a qualidade de vida 

urbana e isso atinge, principalmente, a camada da população menos favorecida. O município 

não tem espaços de lazer para a população e o único parque da cidade, conhecido como 

“Parque da Gruta”, encontra-se degradado, contribuindo para a baixa qualidade de vida dos 

munícipes. 

Mesmo passando por uma região central, nota-se que o Rio Lajeado não trouxe 

empecilhos para a urbanização e o seu leito não foi respeitado nesse processo. É comum 

encontrar edifícios construídos às margens do rio, ou, mesmo, sobre o seu leito canalizado, 

sem levar em consideração as medidas mínimas necessárias para a área de proteção 

permanente (APP), bem como, para evitar os pontos de inundações. Assim, nesta pesquisa 

buscou-se: 

• Caracterizar a bacia hidrográfica do Rio Lajeado, especificando até a região central e 

do bairro São José do município de Palmas-PR, onde corre o Rio Lajeado; 

• Caracterizar o escoamento das águas pluviais na bacia hidrográfica do Rio Lajeado; 

• Determinar os principais pontos de inundações; 

Dessa forma, o principal objetivo deste trabalho consiste em analisar as 

características da bacia hidrográfica do Rio Lajeado, a fim de diagnosticar as áreas de 

inundações e, com o auxilio do software SWMM 5.0 propor medidas intensivas e de 

desenvolvimento urbano de baixo impacto (LID) para mitigar os problemas de inundação. 

Objetiva-se, ainda, analisar as questões de planejamento urbano e educação ambiental do 

município. Podem-se elencar, ainda, os seguintes objetivos específicos: 

• Avaliar as condições do escoamento de águas pluviais da região; 

• Identificar e caracterizar a região de alagamento; 
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• Propor medidas de controle de cheias e soluções sustentáveis, utilizando a 

drenagem urbana de baixo impacto (LID). 

O presente trabalho está estruturado em seções. Num primeiro momento apresentam-

se os fundamentos teóricos que embasam e dão sustentação à discussão, trazendo uma 

abordagem geral sobre Drenagem Urbana, Planejamento Urbano e Educação Ambiental. Para 

tanto, foram utilizados os conceitos teóricos de Tucci (1999), Freire Dias (1998), Philippi 

(2005), Mumford (2004), entre outros. 

Na sequência, são apresentados os dados coletados in loco do município de Palmas-

PR, analisados sob o espectro da pesquisa exploratória do tipo estudo de caso. Os dados 

apresentados foram obtidos, principalmente, através da observação e análise documental, e 

por meio de simulação utilizando o software Storm Water Management Model – SWMM 5.0 

(Modelo de Gestão de Drenagem Urbana), o qual forneceu resultados para o planejamento e 

gestão das águas pluviais. 

Por fim, apresentam-se as considerações finais da pesquisa que não a dão por 

acabada, mas apontam novas possibilidades de estudo e a necessidade de continuidade das 

discussões iniciadas por este trabalho para a superação dos problemas de inundações. 
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2 DRENAGEM URBANA, PLANEJAMENTO URBANO E EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL: DISCUSSÕES INICIAIS 

 

O processo de urbanização, acelerado pela industrialização e pelo sistema capitalista, 

foi, em geral, um processo não planejado, com crescimento desordenado, ocasionando grande 

aumento da densidade populacional nas cidades, sem muitas preocupações com as questões 

ambientais, reduzindo a qualidade de vida. 

A ocupação às margens de rios, em muitos casos não previstas no Planejamento 

Urbano, desconsiderou o leito natural dos fluxos d’água, canalizou-os ou, ainda, desviou o 

seu curso. Além disso, o processo de urbanização gerou problemas ao criar grandes áreas 

impermeáveis nos centros urbanos, dificultando a infiltração natural, aumentando o 

escoamento das águas pluviais e gerando sérios problemas no meio urbano, as inundações. 

Agravando essa situação, a falta de Educação Ambiental, decorrente de décadas de 

despreocupação com meio ambiente, traz grandes dificuldades no tocante à conscientização 

populacional e tomada de decisão política em contribuir para a preservação ambiental e 

consequente melhoria na qualidade de vida. 

Os grandes problemas causados pela falta de Planejamento Urbano e de Educação 

Ambiental tornam-se, a cada dia, mais graves e, em grande parte das situações, as populações 

mais carentes é que são as mais atingidas. 

A partir da segunda metade do século XX iniciaram-se denúncias as quais permitiram 

que, timidamente, as questões ambientais ocupassem espaço em debates e discussões. 

Passados mais de 50 anos após o surgimento da preocupação com o meio ambiente, as 

pesquisas científicas nessa área têm ganhado força, mas, são ainda incipientes e há uma 

grande dificuldade na mudança de comportamento, que requer conscientização e tomada de 

decisão. 

Nesse processo, o conhecimento sobre questões ambientais e sobre a hidrologia torna-

se relevante e necessário como fundamento à Drenagem Urbana, ao Planejamento Urbano, 

bem como, à Educação Ambiental. 
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2.1 Hidrologia Urbana 

A hidrologia estuda o comportamento da água no meio ambiente e no meio urbano, 

seja ela em forma de precipitação, escoamento superficial ou águas subterrâneas, entre outros. 

É a ciência que trata do estudo da água na natureza. É parte da Geografia Física e abrange 

propriedades físicas e químicas, fenômenos físicos, distribuição da água na atmosfera, na 

superfície da terra e no subsolo (PINTO et al, 1976). 

Villela e Mattos (1975) destacam o comportamento natural da água quanto as suas 

ocorrências, transformações e relações com a vida humana caracterizando-o através do 

conceito de ciclo hidrológico, mostrado na Figura 1. 

 
Figura 1 – Ilustração Simplificada do Ciclo Hidrológico 

 

 
Fonte: Collischonn e Dornelles (1998) 

 
 

O ciclo hidrológico pode ser dividido em duas fases principais, uma atmosférica e 

outra terrestre, e incluem: armazenamento temporário da água; transporte e mudança de 

estado, compreendido em quatro etapas principais: 1) precipitações atmosféricas: chuvas, 

granizo, neve e orvalho; 2) escoamentos subterrâneos: infiltração, águas subterrâneas; 3) 

escoamentos superficiais: torrente (curso de água de montanha), rios e lagos; 4) evaporação 

(na superfície das águas e no solo) e transpiração dos vegetais e animais (GARCEZ; 

ALVAREZ, 1988). 

Numa escala global esse é um ciclo fechado, a quantidade de água presente 

atualmente na terra é a mesma que a do tempo dos dinossauros, mas, em escala regional pode 

haver alguns sub-ciclos, como, por exemplo, a água precipitada que está escoando em um rio 
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pode evaporar, condensar e novamente se precipitar antes de retornar ao oceano, além do que, 

a água sofre modificações de qualidade ao longo das diferentes fases do ciclo, a água salgada 

pode ser transformada em água doce através da evaporação, a água doce que infiltra dissolve 

os sais aí encontrados e a água que escoa pelos rios transporta esses sais para os oceanos 

(COLLISCHONN; DORNELLES, 2013). 

O balanço hídrico na área urbana se diferencia do ocorrido na área natural, 

principalmente em relação ao escoamento superficial, o qual aumenta drasticamente em 

relação ao meio natural (Figura 2). A urbanização traz consequências, como a 

impermeabilização do solo que, por sua vez, aumenta o volume de água a ser escoado e as 

tubulações para a drenagem das águas pluviais fazem com que esse escoamento superficial 

chegue com muita rapidez aos cursos d’água.  

 

Figura 2 – Balanço Hídrico em uma Bacia Hidrográfica antes e depois do Processo de 
Urbanização 

 

 
Fonte: Tucci (1999) 

 
 

Silva e Guetter (2003) ao tratarem das mudanças climáticas, ressaltam que, devido à 

urbanização, as regiões sul e sudeste estão sofrendo com o aumento da temperatura; também, 

enfatiza que no estado do Paraná, desde a década de 70, algumas cidades têm apresentado 

uma aceleração do ciclo hidrológico, com aumento da frequência de chuvas mais intensas e 

com ocorrências de estiagens com maior duração. 

Além das mudanças climáticas, observa-se que a urbanização, muitas vezes, não 

respeita a faixa de inundação natural do rio e permite a ocupação até as margens (Figura 3). 

Em função da impermeabilização e do rápido escoamento, herança do conceito higienista, os 

rios têm um grande aumento de vazão em dias de chuva e, sem seu espaço natural para a 

inundação, invade a área urbanizada. 
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Figura 3 – Faixa Natural de Inundação de um Rio
 

Fonte: Tucci (1999) 
 

Em geral, a população urbana que mais sofre com todo esse cenário são as classes de 

Esse é um reflexo do capitalismo, modelo que concentrou capital e mão de obra 

no meio urbano, com isso, a cidade passou a ser uma fonte de serviços, atraindo inúmeras 

pessoas, que pudessem suprir a necessidade de mão de obra; muita

instalaram nos vazios urbanos, em geral, às margens dos rios (SPOSITO, 1988).

permitiu gerar um desordenamento urbano, em especial ness

s dos rios, locais destinados à inundação natural nos períodos ch

os problemas de inundações. 

DRENAGEM URBANA 

grande quantidade de águas pluviais transportadas por meio de conduto

enterrados escoa rapidamente para o corpo receptor, mesmo não sendo este 

la. Além disso, esse movimento apresenta a desvantagem de não criar na população a 

iência do impacto ambiental desse aporte de água. 
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A Hidrologia Urbana visa, entre outros, conhecer e controlar os efeitos da 

urbanização nos diversos componentes do ciclo hidrológico (SILVEIRA, 1998). A 

importância de estudar hidrologia urbana está relacionada ao entendimento de como o sistema 

hidrológico funciona para auxiliar no projeto de drenagem urbana. 

Para se obter melhor entendimento desse processo é interessante conhecer como é 

dividido o sistema de coleta de águas pluviais e esgotos das cidades. Em geral, o sistema pode 

ser dividido em dois: sistema separador e sistema combinado ou unitário (Figura 4). 

 

Figura 4 – Sistema de Esgotamento Separador e Combinado 
 

 
Fonte: Von Sperling (2005) 

 

Segundo Von Sperling (2005), o sistema unitário ou combinado é aquele em que o 

esgoto sanitário e a água de chuva são conduzidos ao seu destino final dentro da mesma 

canalização. Esse sistema é usado em alguns países. A estação de tratamento de esgoto 

eficiente não ocasionará problemas de poluição na água dos rios, mas há muitas dificuldades 

nesse tratamento, além do alto custo. Já o sistema separador é aquele no qual o esgoto 

sanitário e a água de chuva são conduzidos em canalizações separadas. 

Praticamente em todo o Brasil é utilizado o sistema separador, mas se torna 

impossível a total separação de esgoto sanitário e de águas pluviais. Von Sperling (2005) 

destaca que as conexões clandestinas de águas pluviais em sistemas de esgotamento sanitário 

e de esgoto em sistemas de drenagem pluvial, ocorrem com frequência, e constituem um 

desafio para a adequada operação dos sistemas. 

Além dessas ligações clandestinas, há aquelas águas pluviais que drenam áreas onde 

a limpeza pública e a coleta de lixo não são regularmente praticadas; nessas áreas a lavagem 

após as chuvas constitui uma contribuição equivalente a de esgotos primários (JORDÃO; 

PESSÔA, 1995). 
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Segundo Tucci (1999), por falta de recursos financeiros para ampliação da rede de 

esgoto, algumas prefeituras têm permitido o uso da rede pluvial para transporte do esgoto, 

mas, essa solução pode se tornar inadequada à medida que esse esgoto não é tratado. 

 
Diversos municípios lançam esgoto não tratado em rios, lagos ou lagoas 
(30,5% do total dos municípios), e utilizam estes corpos receptores para vários 
usos a jusante, como o abastecimento de água, a recreação, a irrigação e a 
aquicultura. Entre estes municípios, 23% lançam o esgoto não tratado nos 
corpos hídricos e os utilizam a jusante para a irrigação, e 16% os usam para o 
abastecimento humano. Isto encarece o tratamento da água para o 
abastecimento, pois há um custo extra para recuperar sua qualidade, e pode 
causar doenças às pessoas, entre outros impactos (BRASIL, 2011, p. 46). 

 

As origens da poluição pluvial podem ser diversas, entre elas o lixo orgânico 

acumulado nas ruas, resíduos orgânicos de animais, resíduos de construção civil, resíduos de 

escapamentos e outros resíduos de veículos automotores, ligações incorretas ou clandestinas 

de esgoto na rede de drenagem pluvial, no caso dos sistemas separadores, entre outros 

(PORTO, 1995). 

Baseado em Tucci (2005), os principais poluentes encontrados no escoamento 

superficial urbano são: sedimentos, nutrientes, substâncias que consomem oxigênio, metais 

pesados, hidrocarbonetos de petróleo, bactérias e vírus patogênicos. Segundo Silveira (1998), 

a poluição pluvial pode ser equivalente, quantitativamente, a de esgotos cloacais, o que sugere 

que o assunto seja tratado com mais seriedade e rigor. 

 

 

2.2.1 Fisiografia da bacia hidrográfica  

 

A bacia hidrográfica é definida como sendo a área na qual o escoamento superficial 

em qualquer ponto dessa área converge para um único ponto fixo chamado de exutório da 

bacia de drenagem. A bacia hidrográfica está entre os mais importantes itens para o estudo do 

balanço hídrico. No interior de uma bacia hidrográfica, a utilização da água superficial e 

subterrânea é interdependente e, portanto, é importante que a gestão hídrica seja realizada por 

bacia (CARTA EUROPÉIA DA ÁGUA, 1984 apud DERISIO 2012).  

O estudo da fisiografia da bacia hidrográfica permite diagnosticar sua 

vulnerabilidade em relação às inundações. Cada bacia hidrográfica apresenta um tipo de 

drenagem, como, por exemplo, ramificado, paralelo, radial, anelar, treliçado, retangular, 

multi-bacias e contorcido. A Figura 5 ilustra os tipos de drenagem existente em bacias.  
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Segundo Borsato e Martioni (2004), alguns elementos são fundamentais para a 

análise da bacia em estudo, dentre eles: o coeficiente de compacidade (Kc), o fator de forma 

(Kf), e a densidade de drenagem (Dd). 

 

Figura 5 – Tipos de Drenagem em Bacias Hidrográficas 
 

 
Fonte: Portland (2008) 

 

O coeficiente de compacidade (Kc) ou índice de Gravelius é a relação entre o 

perímetro da bacia e a circunferência do círculo de área igual à da bacia. Esse coeficiente 

varia com a forma da bacia (quanto mais irregular, maior será o coeficiente, independente do 

tamanho da bacia). Para uma bacia circular o coeficiente mínimo tem que ser igual a unidade 

e, para uma bacia alongada, seu valor é significativamente superior a 1, e, como 

consequência, a bacia será mais suscetível a enchente ou inundações, se o Kc (coeficiente de 

compacidade) for mais próximo da unidade, ou seja, quanto mais circular, maior a 

possibilidade de inundações (CARDOSO et al, 2006). O Coeficiente de compacidade (Kc) é 

determinado tendo como base a seguinte equação: 

 

 �� = �,�� 
�

√�
  

Sendo: Kc = coeficiente de compacidade; P = perímetro (m) ; A = área de drenagem (m²). 

 

O fator de forma (Kf) representa a relação entre a largura média e o comprimento da 

bacia. De acordo com Villela e Matos (1975), esse coeficiente constitui outro índice 

indicativo da maior ou menor tendência a inundações: se a bacia tem fator de forma alto, tem 
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maior suscetibilidade a inundações, do que outra bacia do mesmo tamanho e com fator de 

forma baixo. O Fator de Forma (Kf) é representado pela seguinte equação: 

 �� =  
�

	²
  

Sendo: Kf = fator de forma; A = área de drenagem (m²); L = comprimento do eixo da bacia 
(m). 

A densidade de drenagem é um índice expresso pela relação entre o comprimento 

total dos cursos d’água de uma bacia e sua área. Esse índice varia de 0,5 km.km-2,, para bacias 

de drenagem pobre, a 3,5 km.km-2 ou mais, para bacias bem drenadas (VILELA; MATOS, 

1975). O índice de densidade de drenagem é determinado pela seguinte equação: 

 

 
� =
	

��
 

 

Sendo: Dd = densidade de drenagem (km.km-2); L = comprimento total do canal; Ab = área 
de drenagem (Km²). 
 

Sobre a declividade, o INPE (2014) define como a inclinação do relevo em relação 

ao horizonte; o escoamento superficial está diretamente relacionado à declividade, pois 

quanto maior a declividade, maior será seu escoamento, apresentando maior velocidade, 

podendo ocorrer processos erosivos. Quanto menor a inclinação, consequentemente, menor 

potencial de escoamento superficial, com maior facilidade de acúmulo de resíduos, facilitando 

a ocorrência de inundações. Dessa forma, para estudos sobre inundação é de grande 

importância entender como é a declividade da bacia. 

As altitudes do terreno podem ser representadas através de mapas de hipsometria, os 

quais representam as altitudes do terreno através de cores, permitindo a rápida visualização do 

comportamento do relevo. Os mapas de hipsometria1 são representados por cores graduais, 

que permitem a visualização do menor ao maior relevo de uma área. 

 

 

2.3 TIPOS DE ENCHENTE E CONTROLE DE CHEIAS 

 

A enchente é caracterizada por uma vazão relativamente grande de escoamento 

superficial; seu volume atinge a cota máxima, mas, sem o transbordamento. Já a inundação é 

caracterizada pelo extravasamento do canal, podendo ser em função do excesso de chuva, 

                                                 
1 Hipsometria é a ciência da medição e representação de um relevo (FERREIRA, 1999). 
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obstrução à jusante que impede a passagem da vazão de enchente. O alagamento é o acúmulo 

de água no meio urbano, proveniente da baixa qualidade da drenagem. A Figura 6 ilustra 

esses três eventos. 

Figura 6 – A inundação, a Enchente e o Alagamento 

 
Fonte: Defesa Civil São Bernardo do Campo-SP (2012) 

 

Conceituando, as palavras enchente e cheias têm como origem o verbo encher, do 

Latim implere, que significa, ocupar o vão, a capacidade ou a superfície de; e tornar cheio ou 

repleto (KOBIYAMA; GOERL, 2011). 

As enchentes em áreas urbanas são causadas principalmente por dois processos, que 

ocorrem isoladamente ou de forma integrada: as enchentes devido à urbanização e enchentes 

naturais em áreas ribeirinhas (TUCCI, 1999). 

Em relação ao controle e prevenção de cheias, a literatura apresenta duas medidas: 

medidas estruturais e não estruturais. As medidas estruturais são aquelas que modificam o 

sistema fluvial evitando os prejuízos decorrentes das enchentes e têm a função de reduzir 

esses riscos (TUCCI, 2003). As medidas não estruturais são aquelas em que se procura 

reduzir os danos ou as consequências das inundações, não por meio de obras, mas pela 

introdução de normas, regulamentos e programas que visem, por exemplo, o disciplinamento 

do uso e ocupação do solo, a implementação de sistemas de alerta e a conscientização da 

população para a manutenção dos dispositivos de drenagem (CANHOLI, 2005). 

As medidas estruturais compreendem as obras de engenharia, que podem ser 

caracterizadas como medidas intensivas e extensivas. As medidas não estruturais procuram 

disciplinar a ocupação territorial, o comportamento de consumo das pessoas e as atividades 

econômicas (CANHOLI, 2005). Além dessas medidas estruturais e não estruturais existem as 

novas medidas sustentáveis, denominadas de drenagem urbana de baixo impacto, que vêm de 

um conceito conservacionista no qual o principal objetivo é reter o escoamento de águas 

pluviais nos lotes, nas praças, calçadas, ruas, nos espaços livres como um todo, retardando a 

onda de cheia. Esse conceito tenta buscar uma situação próxima ao do processo natural.  
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Entre as técnicas de drenagem urbana de baixo impacto, destacam-se as valas de 

infiltração vegetada, pavimentos permeáveis, telhados verdes, trincheiras de infiltração e, 

também, plano diretor de drenagem urbana, que é mais que uma técnica, é um instrumento de 

gestão que contribui para a tomada de decisão. Para um bom controle de enchentes pode-se 

trabalhar com a combinação dessas medidas estruturais, não estruturais e drenagem urbana de 

baixo impacto (TUCCI, 1999). 

Cordero et al (1999) apresentam um organograma demonstrando as medidas de 

controle das cheias, ilustrando as medidas estruturais e não-estruturais. Para este trabalho foi 

elaborada uma adaptação, inserindo o conceito moderno (conservacionista) de controle das 

cheias, utilizando a drenagem urbana de baixo impacto (Organograma 1). 

As medidas para controle de cheias são entendidas da seguinte forma: 

 

a. Medidas estruturais intensivas 

 

Medidas estruturais intensivas dizem respeito às obras que têm ação direta sobre o 

rio e que, segundo Simons et al (1977) apud Tucci (1999), podem ser caracterizadas em três 

tipos: aceleração do escoamento: construção de diques e polders, retificação, aumento da 

capacidade de descarga dos rios e corte de meandros; retardação do escoamento: reservatórios 

e as bacias de amortecimento; e desvio do escoamento: canais e desvios. Ao que Canholi 

(2005) acrescentou as ações individuais visando tornar as edificações à prova de enchentes. 

Cordero (1999) estruturou estas medidas da seguinte forma: 

• Reservatórios de detenção: São reservatórios que retêm parte do volume da enchente, 

reduzindo a vazão natural, procurando manter no rio uma vazão inferior àquela que 

provocava extravasamento do leito. O volume retido no período de vazões altas é 

escoado após a redução da vazão natural. O reservatório pode ser utilizado quando 

existe relevo conveniente à montante da área atingida, mas exige altos custos de 

construção e desapropriações (TUCCI, 2003). 

• Caixa de expansão: sua execução é indicada para áreas alagáveis, podendo ser no pé 

da montanha, em paralelo ou modo misto ao curso d’água; é destinada a cumprir um 

efeito de decapitação da onda de cheia que se amplia ao longo de um curso d’água; 

sua função é similar à de um reservatório de laminação de cheia (Figura 7) 

(CORDERO, 1999). 
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Figura 7 -  Efeito da Caixa de Expansão 

 
Fonte: Cordero (1999) 

 

• Diques e Polders: são muros laterais, inclinados ou retos, de terra ou concreto, 

construídos a uma certa distância das margens, com  o intuito de proteger as áreas 

ribeirinhas contra o extravasamento; hidraulicamente, o dique reduz a seção de 

escoamento e pode provocar aumento da velocidade e dos níveis de inundação; tanto 

em bacias rurais como urbanas é necessário planejar o bombeamento das áreas laterais 

contribuintes ao dique, caso contrário, chuvas sobre essas bacias laterais ficam 

represadas pela maior cota do rio principal ou acumuladas no seu interior, se não 

existirem drenos com comportas (Figura 8 a 9) (TUCCI, 2003). 

 

 
Figura 8 - Diques 

 
Fonte: Cordero (1999) 
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9 – Diques e Polders 

 
Fonte: Cordero (1999) 

 

• Modificações do rio: têm a função de diminuir o nível de água do rio para uma mesma 

vazão; para que a modificação seja efetiva é necessário modificar essas condições para 

o trecho que atua hidraulicamente sobre a área de interesse. Aprofundando o canal, a 

linha de água é rebaixada evitando inundação, mas as obras poderão envolver um 

trecho muito extenso para ser efetivo, o que aumenta o custo (Figura 10). A ampliação 

da seção de medição produz redução da declividade da linha de água e redução de 

níveis para montante (TUCCI, 2003). Deve-se fazer um estudo ambiental na região de 

implantação desse tipo de obra. 

 

Figura 10 – Modificações no Rio com Aprofundamento do Canal 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Cordero (1999) 
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• Retificações: é uma intervenção brusca no rio, que visa desconsiderar os meandros 

existentes executando uma obra que permite deixá-lo quase retilíneo. Este tipo de obra 

ocasiona sérios problemas ambientais, principalmente à jusante e, na sequência, à 

montante, devido às erosões e assoreamentos (CORDERO, 1999).   

 

As ações de medidas estruturais intensivas são obras de engenharia que interferem 

diretamente sobre o rio, é importante ter cuidados com meio ambiente e, para o projeto e 

execução, serão necessários conhecimentos técnicos específicos de profissionais habilitados.  

 

b. Medidas estruturais extensivas 

 

As medidas estruturais extensivas agem na bacia, procurando modificar as relações 

entre precipitação e vazão, como a alteração da cobertura vegetal do solo, que reduz e retarda 

os picos de enchentes e controla a erosão da bacia (TUCCI, 1999). Na mesma linha de 

raciocínio, Canholi (2005) relata que essas medidas correspondem aos pequenos 

armazenamentos disseminados na bacia, além dos citados por Tucci (1999). 

 

• Controle da cobertura vegetal: O beneficio desse tipo de controle é a proteção do solo, 

bem como, a diminuição do escoamento superficial, diminuindo a erosão do solo; 

estudos já demonstraram que o efeito de amortecimento e do escoamento superficial 

em terras com cobertura vegetal (exemplo: florestas) é bem maior do que em terras 

com pastagem ou sem vegetações (SIMONS et al, 1977 apud TUCCI 1999). 

• Controle de erosão do solo: o aumento da erosão implica na redução da área de 

escoamento dos rios; esse controle da erosão do solo pode ser realizado pelo 

reflorestamento, pequenos reservatórios, estabilização das margens e práticas agrícolas 

corretas (TUCCI, 2003). 

 

Essas medidas estruturais com ações diretamente na bacia buscam o equilíbrio 

hidrológico, a fim de controlar as relações entre a precipitação e vazão, visando uma bacia 

hidrográfica próximo do natural.   
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c. Desenvolvimento urbano de baixo impacto (LID) 

Como citado anteriormente, a drenagem urbana convencional, baseada no conceito 

higienista, difundida em especial no Século XX, causou sérios danos para as regiões à jusante 

da área drenada. Tendo em vista o grande impacto ambiental que acompanha a drenagem, 

alguns países começaram a adotar sistemas que conservassem as águas provenientes da 

drenagem, dentro do meio urbano. Surge um questionamento: como manter essa água no meio 

urbano? 

A essa ideia de manter a água no meio urbano vem do conceito conservacionista. 

Baseado em tal questionamento, iniciou-se o pensamento de propor uma drenagem urbana de 

baixo impacto (nome adotado para esse sistema no Brasil). Esse é um conceito que incorpora 

técnicas compensatórias em drenagem urbana que busca minimizar os efeitos da urbanização 

sobre o ciclo hidrológico, com contribuições para a qualidade de vida e a preservação 

ambiental (BAPTISTA et al, 2011). 

Essas ideias estão sendo implantadas desde meados da década de 70 (setenta) nos 

Estados Unidos, sendo o sistema chamado de “Low Impact Development – LID”. A 

abordagem australiana é chamada de Water Sensitive Urban Design (WSUD) e a abordagem 

britânica de Sustainable Drainage Systems (SuDS) (SOUZA, 2012).  

Esse sistema tem como principal objetivo melhorar os processos de drenagem no 

meio urbano. Essas técnicas aumentam a infiltração, diminuem o escoamento superficial, 

aumentando as reservas de águas subterrâneas prejudicadas pelos processos de 

impermeabilização, resultado da urbanização (BAPTISTA et al, 2011).  

Essas técnicas compensatórias em drenagem urbana contribuem para a atenuação da 

poluição carreada pelo escoamento através da captação de águas pluviais, contribuindo com a 

filtragem e seu processo natural de retorno ao solo. Podem-se citar, como exemplo dessa 

infraestrutura, as valas de infiltração, as bacias de filtração, os telhados verdes, a arborização 

de ruas, a ampliação de espaços verdes e todo sistema que auxilie no melhoramento do 

conforto térmico, acústico e de microclima (KLOSS; CALARUSSE, 2006). 

Todas essas técnicas compensatórias visam, também, o embelezamento do meio 

urbano e o aspecto de trazer uma sensação de bem estar ao usuário que convive diretamente 

nesse meio. São ideias e técnicas que devem ser colocadas no Planejamento Urbano a curto, 

médio e longo prazo. 
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O LID (conhecido como Desenvolvimento Urbano de Baixo Impacto) é um sistema 

que difere da gestão de águas pluviais convencionais. O LID aumenta a proteção da 

superfície, a qualidade da água, do solo e ajuda a manter a qualidade dos recursos hídricos 

(NRDC, 1999). 

De acordo com Souza (2012), essa estratégia avançou principalmente no manejo de 

águas pluviais, apresentando ênfase na utilização de ecossistemas naturais como 

infraestrutura, por meio de conservação e aproveitamento de características de solo e 

vegetação. Algumas aplicações dessa abordagem são encontradas em muitas regiões dos 

Estados Unidos, Canadá e Europa.  

Uma forma interessante da utilização do LID é integra-lo nos lotes urbanos, com o 

intuito de reduzir a quantidade de escoamento superficial ocasionado pela grande quantidade 

de áreas impermeáveis, e ainda, para gerar uma cidade mais sustentável e com maior 

densidade populacional, seria interessante compactar e verticalizar as edificações, com a 

intenção de diminuir a taxa de ocupação por lote e aumentar áreas permeáveis, e, assim, 

implantar o LID (LU et al, 2013). 

O LID tem alguns princípios básicos, como a minimização dos impactos ambientais, 

redução das áreas impermeáveis, conservação dos recursos naturais, manutenção dos cursos 

naturais de drenagem, redução de obras com tubulações e canalizações, ampliação de áreas 

para infiltração e implementação de programas de educação visando à prevenção da poluição 

(NRDC, 1999).  

Além do mais, o LID permite criação de espaço verde, melhoria na qualidade do ar, 

redução do calor no espaço urbano, e oportunidades de lazer, entre outros (LU et al, 2013). A 

utilização do LID no meio urbano é uma excelente forma de gerenciar as águas pluviais (QIN 

et al, 2013). 

A Figura 11 demonstra algumas implantações que foram realizadas nos Estados 

Unidos. Respectivamente, cada figura apresenta: A) valas de infiltração vegetadas, 

implantadas na cidade de Kansas, Missouri; B) e C) Bio-retenção para o tratamento de águas 

pluviais ao longo da Avenida Grange, na Vila de Greendale, Milwaukee, Wisconsin 

(GARRISON, 2011). 
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Figura 11 – Drenagem Urbana de Baixo Impacto (LID) implantado nos Estados Unidos 
 

 
Fonte: Adaptado pela autora de NRDC (2011) 

 

A Figura 12 ilustra mais ações de Drenagem Urbana de Baixo Impacto (LID); 

respectivamente, cada figura ilustra: A) Ruas verdes em Nashville, Tennessee, que 

transformou a rua principal em um centro para pedestres, implantando-se calçadas de concreto 

poroso, e plantando-se 102 árvores para gerar sombra; B) Concreto poroso (permeável) 

Brooklyn, Nova York; C) Vegetação, Brooklyn, Nova York (GARRISON, 2011). 

 

Figura 12 – Técnicas de Drenagem Urbana de Baixo Impacto (LID)  
 

 
Fonte: Adaptado pela autora de NRDC (2011) 

 

Outro fator importante é a conscientização das pessoas, em relação à Educação 

Ambiental; a Figura 13 ilustra algumas ações, baseadas no conceito LID, A) Ações de 

Educação Ambiental, Filadélfia, Pensilvânia; B) Programa Fator Verde de Seattle, com a 

utilização de projetos paisagísticos, com objetivo de aumentar a quantidade e qualidade das 

áreas de plantio em partes da cidade, sendo a primeira de seu tipo nos Estados Unidos; C) 

Incentivo por parte do governo de Washington para a construção de telhados verdes 

(GARRISON, 2011). 
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Figura 13 – Drenagem Urbana de Baixo Impacto (LID)  
 

 
Fonte: Adaptado pela autora de NRDC (2011) 

 

Canholi (2005) não descreve sobre o LID, mas apresenta medidas não convencionais 

em drenagem urbana que podem ser entendidas como estruturais, obras, dispositivos ou 

mesmo como conceitos diferenciados de projeto, cuja utilização não se encontra ainda 

disseminada. Essa são soluções que diferem do conceito tradicional de drenagem, mas podem 

estar a ela associadas, para adequação ou otimização do sistema de drenagem. Dentre as 

medidas não convencionais mais frequentemente adotadas, destacam-se aquelas que visam 

incrementar o processo de infiltração, reter os escoamentos em reservatórios; ou retardar o 

fluxo nas calhas de córregos e rios. 

O mesmo Autor ainda apresenta as medidas não convencionais como uma medida 

inovadora em drenagem urbana (obras e dispositivos aplicados para favorecer a qualidade dos 

escoamentos: controle de enchentes; recreação, paisagismo e outros usos; controle de 

qualidade da água; e mananciais urbanos). 

Todas essas técnicas compensatórias, além dos benefícios já apresentados, permitem 

também a recarga dos aquíferos, que foi prejudicada após a impermeabilização de grandes 

áreas, provocada pelo processo de urbanização. As valas de infiltração vegetada, os blocos 

porosos para pavimentação permitem que a água das chuvas passe pelo processo de filtragem 

durante seu retorno ao solo, fazendo com que chegue filtrada até os aquíferos, diminuindo a 

quantidade de poluentes durante seu processo de filtragem, diferente de, algumas técnicas 

compensatórias, como, por exemplo, as trincheiras de infiltração ou poço de infiltração, em 

que a água das chuvas não passam pelo processo de filtragem durante o processo de retorno 

ao solo, permitindo que essas águas, que têm alto teor de poluentes, cheguem aos aquíferos 

com maiores chances de provocar a poluição nessas águas subterrâneas (BURTON JR; PITT, 

2002). 
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A Figura 14 ilustra algumas técnicas compensatórias em drenagem urbana realizadas 

em vários países; respectivamente, cada figura ilustra: A) Placa à beira da estrada educando as 

pessoas sobre a área de recarga dos aquíferos, em Austin, TX. B) Blocos porosos em Essen, 

Alemanha. C) Blocos porosos para acesso de veículos utilitários em Madison, Wisconsin (em 

construção). 

Figura 14 – Técnicas Compensatórias em Drenagem Urbana 

 

Fonte: Adaptado pela autora de Burton Jr e Pitt (2002) 

No mesmo pensamento conservacionista, seguem outras técnicas compensatórias que 

são apresentadas na Figura 15: A) Blocos vazados preenchidos com grama, Seattle, 

Washington. B) Gramado na área residencial, Milwaukee, Wisconsin. C) Área gramada no 

estacionamento, Milwaukee, Wisconsin. 

 

Figura 15 – Técnicas Compensatórias 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Burton Jr e Pitt (2002) 

 

E com a mesma intenção de manter as águas da chuva no meio urbano, induzindo 

sua filtração e infiltração, a Figura 16 ilustra mais técnicas compensatórias em drenagem 
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urbana realizada em várias cidades nos Estados Unidos; respectivamente, cada figura ilustra: 

A) Infiltração através de trincheiras, Lake Oswego, Oregon. B) Bioinfiltração em áreas de 

estacionamento. C) Infiltração através de áreas gramadas. 

Figura 16 – Técnicas Compensatórias 
 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Burton Jr e Pitt (2002) 

 

O LID (Desenvolvimento Urbano de Baixo Impacto) e todas as técnicas 

compensatórias em drenagem urbana contribuem para a melhoria do ambiente urbano, 

diminuem o escoamento superficial, armazenam, filtram e infiltram as águas urbanas e, 

associados a projetos paisagísticos, traz embelezamento ao meio urbano, além da melhoria do 

microclima local. 

 

d. Medidas não estruturais 

 

Disciplinamento para o uso do solo, sistemas de alerta e Educação Ambiental podem 

ser considerados como medidas não estruturais para a melhoria no controle de cheias, pois 

complementam as ações realizadas diretamente no rio ou na bacia hidrográfica.  

Conforme Tucci (1999) as medidas não estruturais não são projetadas para dar uma 

proteção completa, mas em conjunto com as medidas estruturais ou, mesmo sem essas 

medidas, podem minimizar os prejuízos de uma inundação. Apenas a medida estrutural pode 

criar uma falsa sensação de segurança, induzindo os usuários à ocupação irregular destas 

áreas ribeirinhas. Canholi (2005) complementa que essas ações não estruturais tendem a 

disciplinar a ocupação territorial, podendo ser estabelecido um correto zoneamento e com 

regulamentação para construção. Dentre as medidas não estruturais, destacam-se: 
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• Regulamentação do uso e ocupação do solo: a regulamentação do uso e ocupação do 

solo envolve a definição da ocupação das áreas de risco na várzea. É necessário 

estabelecer o risco de inundação das diferentes cotas das áreas ribeirinhas. Se a área 

for de maior risco, não se pode permitir a construção de habitações, mas, pode ser 

aproveitada para uma área de lazer, como parques e áreas para esportes. Para cotas 

com menos riscos podem-se permitir construções com itens especiais. Além disso, são 

efetuadas recomendações quanto aos sistemas de esgoto cloacal, pluvial e viário. Essa 

regulamentação deve constar no Plano Diretor da cidade. O zoneamento das áreas de 

inundação engloba as seguintes etapas: determinação do risco das enchentes, 

mapeamento das áreas de inundação, levantamento da ocupação da população na área 

de risco, definição da ocupação ou zoneamento das áreas de risco (TUCCI, 2003). 

 

• Educação ambiental: implantação de um projeto de Educação Ambiental formal e 

informal para todos os níveis de ensino. Incentivar a prática diária da Educação 

Ambiental, orientar a população para reciclar, reutilizar e reaproveitar resíduos. 

 

• Sistema de alerta: é um sistema com dados em tempo real, transmissão de informação 

para um centro de análise, previsão em tempo atual com modelo matemático e Plano 

de Defesa Civil que envolve todas as ações individuais, ou de comunidade, para 

reduzir as perdas durante as enchentes. O intuito desse sistema é a redução dos 

impactos das cheias e melhorar o planejamento da ocupação dessas áreas ribeirinhas 

(TUCCI, 2003). 

 

As medidas não estruturais se destacam como uma ação complementar e/ou 

associada às outras ações de medidas estruturais; não é interessante tomar uma decisão, 

definindo as medidas não estruturais de forma isolada, pois se pode gerar uma sensação de 

ineficiência da medida adotada.  
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2.4 INSTRUMENTO DE SIMULAÇÃO – STORM WATER MANAGEMENT MODEL – 

SWMM 5.0  

A modelagem é definida como uma representação que necessita de algumas 

simplificações do real, de modo que seja possível simular a realidade e prever condições 

futuras. Todos esses dados devem ser analisados para a tomada de decisão no momento do 

Planejamento Urbano (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

O Storm Water Management Model – SWMM 5.0 (Modelo de Gestão de Drenagem 

Urbana) é um programa gratuito desenvolvido pela U. S. Environmental Protection Agency 

(USEPA). Esse é um modelo dinâmico de chuva-vazão, que permite simular a quantidade e a 

qualidade do escoamento superficial, especialmente em áreas urbanas; através desse modelo é 

possível acompanhar a evolução da quantidade e da qualidade do escoamento dentro de cada 

sub-bacia (USEPA, 2012). 

Gironás et al (2010) apresentou em seu artigo o novo manual SWMM 5.0; relatou 

que esse manual apresenta um passo-a-passo que facilita o aprendizado e, por ser gratuito, os 

gestores municipais podem ter acesso, de forma a melhorar o gerenciamento da águas 

urbanas. 

O manual na versão brasileira do SWMM 5.0, no item capacidade da Modelagem, 

diz que o programa possui um conjunto versátil de ferramentas de modelagem hidráulica, 

utilizadas para descrever o fluxo decorrente do escoamento superficial e das contribuições 

externas de vazão, através de uma rede de tubulações, canais, dispositivos de armazenamento 

e tratamento de água e demais estruturas (USEPA, 2012). 

Jang (2007) desenvolveu um estudo na Coréia, sendo que realizou um teste de 

aplicabilidade do SWMM 5.0 para bacias hidrográficas em seu estado natural, pois não havia 

comprovação da eficácia da simulação do SWMM 5.0 para bacias hidrográficas sem 

urbanização e posterior avaliação da bacia hidrográfica urbanizada. Após aplicação em três 

bacias hidrográficas naturais diferentes, verificou-se que o SWMM 5.0 é indicado para 

executar modelagens, tanto em bacias no seu estado natural, quanto, na modelagem em bacias 

hidrográficas urbanizadas. 

O SWMM 5.0 tem sido bastante utilizado em estudos de redes de drenagem de águas 

pluviais nas bacias hidrográficas urbanizadas; dentre as aplicações, podem-se destacar: 

concepção e dimensionamento de componentes da rede de drenagem para o controle de 

inundações; dimensionamento de estruturas de retenção e acessórios para o controle de 
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inundações; delimitação de zonas de inundação em leitos naturais, entre outras (USEPA, 

2012). 

Para a realização da simulação, é necessário que vários dados sejam fornecidos ao 

programa. São informações que devem ser levantadas in loco, obedecendo ao comportamento 

real da bacia hidrográfica em estudo. Alguns dos dados necessários circunscrevem a área e 

declividade da bacia hidrográfica, a cota de nível d’água, a porcentagem de área permeável, 

comprimento, localização e dimensões da seção do canal em estudo, dados das precipitações 

pluviométricas, tipo de solo, entre outros. 

No entanto, dentre os editores de controle do SWMM 5.0 se sobressai o Editor de 

Controles por Dispositivos de Baixo Impacto (LID), utilizado para definir controles por 

dispositivos de baixo impacto que podem ser implantados numa área de estudo para 

armazenar, infiltrar e evaporar a água escoada na superfície da sub-bacia (USEPA, 2012). 

Esses objetos (Controles por Dispositivos de Baixo Impacto) são projetados para desviar parte 

do escoamento superficial para sistemas combinados de retenção, infiltração e 

evapotranspiração.  

O SWMM 5.0 tem cinco controles por Dispositivos de Baixo Impacto (LID), além 

do dispositivo de Unidade de Armazenamento, que permite fazer a retenção de parte da onda 

de cheia; são eles: bacias de filtração; trincheiras de infiltração; pavimentos permeáveis; 

cisternas; valas de infiltração sem drenos; e, unidade de armazenamento; eles têm como 

função subtrair parte do escoamento superficial por meio de sistemas artificiais combinados 

de retenção, infiltração e evapotranspiração; esses LIDs melhoram o balanço hídrico da bacia 

hidrográfica e a unidade de armazenamento, melhora a propagação de fluxo da onda de cheia 

(USEPA, 2012). 

Apresentam-se neste trabalho três dispositivos: bacias de filtração; pavimentos 

permeáveis e valas de infiltração sem drenos. 

 

Bacias de Filtração: são depressões artificiais que contêm 
vegetação plantada em um solo preparado [...] possuem também a 
função de armazenar, infiltrar e evapotranspirar a água proveniente 
diretamente da chuva ou do escoamento superficial. Jardins e 
canteiros de rua, assim como telhados vegetados, são exemplos de 
bacias de filtração. 
Pavimentos Permeáveis: São superfícies [...] escavadas, 
preenchidas com cascalhos e posteriormente pavimentadas com 
concreto poroso, asfalto poroso ou elementos vazados.  
Valas de Infiltração sem Drenos: São canais ou depressões com as 
paredes laterais inclinadas, recobertas por grama ou vegetação, que 



40 

 
 

têm a função de armazenar e retardar o escoamento da água da 
chuva, proporcionando um tempo maior para a sua infiltração no 
solo (USEPA, 2012). 

 
 
Após colocar os controles na sub-bacia, são necessários os ajustes nas propriedades 

relativas ao porcentual das áreas impermeáveis e à largura do escoamento para compensar a 

área total da sub-bacia que, agora, está ocupada pelo controle LID (USEPA, 2012). A Figura 

17 demonstra os Controles por Dispositivos de Baixo Impacto (LID). 

 

Figura 17 – Controles por Dispositivos de Baixo Impacto (LIDs) 
 

 
Fonte: Adaptado pela autora de USEPA (2012) 

 
 

Por exemplo, admite-se que uma sub-bacia possui originalmente 40% de sua área 

impermeável e que desta área, 20% seria equipada com pavimentos permeáveis. Após a 

adição do controle LID, a porcentagem de área impermeável no Software deverá ser 

modificada para a nova porcentagem a partir desta equação (USEPA, 2012): (1-área a ser 

equipada com pavimentos permeáveis) x (área impermeável da bacia)/100 - área a ser 

equipada com pavimentos permeáveis x área impermeável da bacia), resolvendo o exemplo, 

(1-0,20)x40/100-0,20x40) a porcentagem a ser adotada seria de 34%  

O SWMM 5.0 apresenta que a visão conceitual do escoamento superficial por 

unidade de área “Q” ocorre somente quando a profundidade da água excede o valor máximo 

do armazenamento em depressões “dp” (Figura 18). Nesse caso, “Q” é calculado pela equação 

de Manning. A lâmina de água no reservatório “d” (em metros) na sub-bacia é recalculada de 
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forma contínua, no tempo t (em segundos) por meio da resolução numérica do balanço hídrico 

na sub-bacia (USEPA, 2012). 

 

Figura 18 – Visão Conceitual do Escoamento Superficial 

 
Fonte: USEPA (2012) 

Em relação à infiltração, fenômeno em que a chuva penetra no solo permeável, mas 

não saturado, o SWMM 5.0 permite além de outros, modelar por meio do Método Green-

Ampt, sendo que, os parâmetros necessários são: o valor do déficit inicial de umidade do solo, 

a condutividade hidráulica do solo e o potencial matricial na frente de umedecimento 

(USEPA, 2012). Os valores para os parâmetros de infiltração de Green-Ampt apresentam-se 

na  Quadro 1;  

 

Quadro 1 – Valores para os Parâmetros de Infiltração de Green-Ampt 
Características do Solo 

Classe do Solo K(pol/h) K(mm/h) ψ(pol) ψ(mm) Ø CC WP 
Areia 4,74 120,396 1,93 49,02 0,437 0,062 0,024 
Areno-Siltoso 1,18 29,972 2,40 60,96 0,437 0,105 0,047 
Silto-Arenoso 0,43 10,922 4,33 109,98 0,453 0,190 0,085 
Silte 0,13 3,302 3,50 88,90 0,463 0,232 0,116 
Franco-Siltoso 0,26 6,604 6,69 169,93 0,501 0,284 0,135 
Silto-Areno-
Argiloso 0,06 1,524 8,66 219,96 0,398 0,244 0,136 
Silto-Argiloso 0,04 1,016 8,27 210,06 0,464 0,310 0,187 
Franco-Silto-
Argiloso 0,04 1,016 10,63 270,00 0,471 0,342 0,210 
Argilo-Arenoso 0,02 0,508 9,45 240,03 0,430 0,321 0,221 
Franco-Argiloso 0,02 0,508 11,42 290,07 0,479 0,371 0,251 
Argila 0,01 0,254 12,60 320,04 0,475 0,378 0,265 
K = condutividade hidráulica do solo saturado, polegadas/hora 
ψ =  pressão de sucção, polegadas (pressão de capilaridade) 
Ø = porosidade, fração 
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Conclusão. 

CC =  capacidade de campo, fração 
(quantidade de água que o solo consegue 
armazenar) 

WP =  ponto de murcha, fração 
(quando a tensão que a planta aplica não é 
suficiente  
para retirar a água do solo, pois a força de 
adesão da  
água ao solo é maior que a força (ou pressão) 
que a 
 planta consegue realizar). 

Fonte: Rawls, W.J. et al. (1983). J. Hyd. Engr., 109:1316 apud USEPA (2012) 
 

Um dos modelos hidráulicos de transporte possível de ser simulado é o de Onda 

Dinâmica; esse modelo é considerado mais preciso, por resolver as equações completas 

unidimensionais de Saint Venant (USEPA, 2012). 

De acordo com o manual USEPA (2012) os controles LID (Low Impact Development 

Practices) são representados pela combinação de camadas verticais. É possível trabalhar com 

vários LIDs na mesma sub-bacia. Com a simulação, o modelo SWMM 5.0 realiza o balanço 

hídrico, determinando o que escoa de uma camada a outra e o que é armazenado em uma 

camada. A Figura 19 ilustra as camadas para modelar uma bacia de filtração e o caminho 

percorrido pela água entre as camadas. 

 

Figura 19 – Representação Conceitual de um Controle LID – Bacia de Filtração 

 
Fonte: USEPA (2012) 

O desempenho do LID em uma sub-bacia reflete necessariamente no balanço hídrico; 

apresenta em cada sub-bacia a quantidade de água que escoa superficialmente, que infiltra e 
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que é armazenada. O simulador apresenta o desempenho LID, facilitando a comprovação da 

importância de inserir LID no meio urbano. 

Outro objeto utilizado no presente trabalho são as Unidades de Armazenamento, que 

são nós do sistema de drenagem com capacidade para armazenar volumes de água. 

Fisicamente podem representar desde pequenos sistemas de armazenamento (como pequenas 

bacias de contenção) até grandes sistemas (como lagos). 

Os condutos são tubulações ou canais que transportam a água de um nó para outro; 

as seções transversais podem ser de diversas geometrias, abertas ou fechadas. O SWMM 5.0 

emprega a equação de Manning para estabelecer a relação entre a vazão que se escoa pelo 

conduto (Q), a área da seção transversal (A), o raio hidráulico (Rh) e a declividade (S), para 

canais abertos (USEPA, 2012). Em unidades do Sistema Internacional é expressa como: 

 

 
 =  

�

�
 ���

�
�� √�  

 

Onde “n” é o coeficiente de rugosidade de Manning. No caso do Modelo de Onda 

Dinâmica, “S’ representa a declividade hidráulica do fluxo, ou seja, a perda de carga por 

unidade de comprimento (USEPA, 2012). 

Para este trabalho as unidades de armazenamentos e os LIDs foram utilizadas na 

segunda fase, para tratamento de bacia, com o intuito de melhoria das inundações recorrentes 

na área de estudo. 

Outro assunto importante a ser tratado nessa pesquisa é a questão do Planejamento 

Urbano, pois só é possível implantar o LID e inserir novas leis de zoneamento no município, 

se estiver dentro do planejamento urbano, também, a questão da Educação Ambiental formal 

e não formal tem que ser inserida e trabalhada no município, como forma de conscientização 

para implantação do LID, entre outros. 

 



3 PLANEJAMENTO URBANO 

Em um sentido amplo, planejamento é um método 
de aplicação, contínuo e permanente, destinado a 
resolver, racionalmente, os problemas que afetam 
uma sociedade situada em determinado espaço, em 
determinada época, através de uma previsão 
ordenada capaz de antecipar suas ulteriores 
consequências (CINVA, 1960). 

 

O Planejamento Urbano é um trabalho contínuo, que contribui para resolver os 

problemas de uma sociedade de forma racional. Para seu bom planejamento é importante 

analisar o passado e o presente de um município, e, seguidamente, é possível planejar o 

futuro. Dentre essas análises, importa fazer alguns questionamentos de natureza processual e 

preventivo: como se dá o crescimento da cidade? Como se dará o crescimento populacional 

nos próximos dez ou vinte anos? Esse é um método estatístico, no qual se tem que analisar os 

dados de várias décadas, como a variável em estudo se comportou, se houve implantação de 

indústria, se houve acréscimo ou decréscimo da quantidade da população, se houve ampliação 

ou redução da área urbana, entre outros dados. Também é importante conhecer a história das 

cidades, e como a cidade vem se comportando ao longo dos anos. 

 

3.1 A HISTÓRIA DAS CIDADES E O CRESCIMENTO URBANO 

Uma das primeiras características do espaço urbano criado pelas primeiras 

aglomerações de humanos foi a ocupação nas proximidades dos recursos hídricos. Observa-se 

que o Rio Nilo foi um dos principais condicionantes para a formação das primeiras cidades 

registradas na história (MUMFORD, 2004). 

Em geral, todas as cidades dos diferentes períodos da história da humanidade 

estiveram próximas dos recursos hídricos como forma de facilitar o abastecimento. O ser 

humano, para sua sobrevivência, sempre modificou o ambiente natural, e quanto maiores as 

aglomerações humanas, mais destrutivas eram do ponto de vista ambiental (DIAS, 2011). 

Com o passar dos tempos e com a Revolução Industrial, as populações foram se 

aglomerando em cidades formadas nas proximidades das indústrias e, sem nenhum 

planejamento, tais cidades foram se tornando depósito de resíduos, ocasionando sérios 

problemas de saúde. 
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A partir da Revolução Industrial o ambiente construído passou a apresentar um novo 

cenário. Houve um aumento da população devido às facilidades e oportunidades de emprego 

na área urbana; também, houve uma redução na taxa de mortalidade infantil e, 

consequentemente, anos mais tarde, um aumento na quantidade de jovens. Com o aumento da 

população, elevou-se também a quantidade de bens e serviços para suprir a necessidade 

dessas pessoas e se transferiram para onde existe disponibilidade de força motriz para os 

estabelecimentos industriais nas proximidades dos cursos de água e depois, com a invenção 

da máquina a vapor, nas vizinhanças das jazidas de carvão (BENEVOLO, 2003). 

A industrialização trouxe vários problemas ambientais, como a alta concentração 

populacional causada pela urbanização acelerada; consumo excessivo de recursos naturais, 

sendo que alguns não renováveis (petróleo, carvão mineral, por exemplo); contaminação do 

ar, do solo, das águas; e desflorestamento, entre outros problemas (DIAS, 2011).  

Esse adensamento populacional contribuiu para o cenário de inundações dentro da 

área urbana, ocasionando sérios problemas de saúde. A falta de Planejamento Urbano e 

principalmente a falta de cuidados com o meio ambiente se tornaram constantes em todas as 

cidades e, desse modo, os rios passaram a receber muitos resíduos gerados pelos homens. 

Tendo em vista esse cenário, muitos cientistas sociais começaram a estudar a cidade 

e sua população, com isso vieram os pré-urbanistas, que não eram realistas, e os urbanistas de 

inclinação mais realista. A partir do pré-urbanismo, inicia-se uma sistematização de conceitos, 

o exercício de uma prática refletida e a discussão sobre o espaço. Também surge a carta de 

Atenas, e, posteriormente, o movimento moderno.  

Segundo Benevolo (2003), com o intuito de controlar e melhorar as condições de 

higiene no meio urbano criaram-se as leis, um dos principais fatores que originaram o 

Planejamento Urbano. Um exemplo disso é a primeira lei reguladora que foi implantada na 

Inglaterra em 1848, a qual introduz um método de controle para a construção das edificações 

e para o ambiente urbano, denominado o “Public Healh Act”. Depois, vieram as Leis 

Sanitárias, os primeiros instrumentos práticos do Planejamento Urbano moderno e, entre os 

anos de 1859 e 1873, foi realizado em Londres um sistema básico de drenagem e esgoto 

(HOWARD, 1996). 

Além das leis que regulamentam e controlam o meio urbano, apesar de que muitas 

vezes essas leis não são cumpridas com o rigor desejado, apresentando lacunas que permitem 

o não cumprimento do que está especificado, permitindo, por exemplo, construções em locais 

que pela lei seriam irregulares, é interessante conhecer os níveis de produção dos espaços 
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urbanos, que, segundo Lamas (2000), podem ser divididos em três: Nível de planejamento 

(programação e planificação), fase na qual observam-se as questões socioeconômicas a serem 

executadas posteriormente; nível urbanístico (o plano), que possibilita a execução do 

planejamento anterior e definição das morfologias urbanas; nível de construção (o projeto), 

que é a execução dos programas definidos nas fases anteriores. 

No Brasil, o Planejamento Urbano passou por quatro fases distintas: 1ª fase – planos 

de embelezamento (1875-1930); 2ª fase – planos de conjunto (1930 – 1965); 3ª fase – planos 

de desenvolvimento integrado (1965 – 1971); 4ª fase – planos sem mapas (1971-1992) 

(SABOYA, 2008). 

Na 1ª fase, chamada de planos de embelezamento, foram elaborados planos que 

consistiam basicamente na abertura de novas vias, alargamento de vias, melhoramento na 

infraestrutura urbana, incluindo planos de saneamento (VILLAÇA, 1999). 

Na 2ª fase, ao contrário da primeira, inicia-se um período de preocupação com o 

sistema de transportes, preocupação com a articulação entre os bairros e com a área central 

(SABOYA, 2008). 

Na 3ª fase, tem-se um período incorporado aos aspectos econômicos e sociais dos 

planos. Aumentou-se a complexidade e a abrangência dos planos, crescia a variedade de 

problemas sociais nos quais se envolviam, afastando mais ainda os interesses reais da classe 

dominante e, portanto, das suas possibilidades de aplicação, como o plano Doxiadis para o 

Rio de Janeiro, em 1965 (VILLAÇA, 1999). 

Na 4ª fase, em resposta à não aplicação dos planos que acabaram não sendo 

executados, iniciou-se um retrocesso, nos idos de 1970 quando os planos passam da 

complexidade, do rebuscamento técnico e da sofisticação intelectual, para um plano 

simplório, feito pelos próprios técnicos municipais, quase sem mapas, sem estudos técnicos 

ou com diagnósticos reduzidos (VILLAÇA, 1999). 

E, a partir de então, foram realizadas intervenções urbanas, como, por exemplo, 

obras hidráulicas que resolvessem problemas pontuais, ou por interesse de alguns, sem 

previsão do que aconteceria a longo prazo, sem cuidados com o meio ambiente e sem o 

diagnóstico do prejuízos que aquela obra causaria à jusante, seja a poluição dos rios, erosões, 

inundações. Para tal intervenção urbana, é importante conhecer e analisar o traçado urbano. 
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3.1.1 Traçado Urbano 

Em relação ao traçado urbano, a topografia local é um dos principais condicionantes 

que o determinam. Para que o espaço se torne interessante, o ideal seria a menor interferência 

possível no terreno, significando que deverá dispor de mais tempo por parte do profissional na 

concepção do projeto (MASCARÓ,1997). 

De acordo com Unwin (1984) o traçado urbano é considerado um aspecto importante 

da cidade e remete a sua individualidade e identidade. O centro da cidade deve ser implantado 

nas partes altas, para que o visitante ou morador tenha a possibilidade de visualizar os seus 

edifícios, e assim, utilizá-los como elementos de orientação de qualquer ponto da cidade.  

Para Mascaró (1997), o traçado urbano é a junção dos elementos, tais como, ruas, 

avenidas e passeios, necessários para a acessibilidade dentro do ambiente urbano, podendo 

resultar em características regulares e irregulares, cada uma com sua beleza. O traçado 

sinuoso com linhas curvas é interessante para trechos longos, pois resultam em uma paisagem 

que se altera ao longo do trecho, quebrando a monotonia imposta pelos trechos retos, que são 

interessantes para trechos curtos. 

Dentro da área urbana é importante que os usuários tenham diversas sensações, de 

preferência boas impressões. Cullen (1996), em seu livro sobre paisagem urbana, analisa as 

sensações que a estrutura urbana causa nos usuários, sejam elas satisfatórias ou não. 

No traçado urbano das cidades é importante levar em consideração os elementos que 

resultarão desse traçado. A partir do mesmo, é possível analisar a imagem da cidade, que, 

segundo Lynch (1999), é descrita através de três componentes: identidade, estrutura e 

significado. A identidade é observada pela Autora como um significado de individualidade, 

como cada um se sente na cidade; a estrutura é analisada conforme a relação entre o usuário e 

o espaço em que ele vive. No caso do significado, trata-se do resultado que o usuário tem ao 

observar o lugar e a relação com o seu significado emocional. 

Em relação ao desenho urbano, de acordo com Lamas (2000), é necessário um 

domínio histórico e cultural, no qual se interligam as formas utilizadas no passado e a reflexão 

sobre a forma urbana enquanto objeto urbanístico, sendo importante ressaltar que as formas 

não têm apenas relação com concepções estéticas, ideológicas, culturais ou arquitetônicas, é 

muito mais que isso, estão inteiramente ligadas ao comportamento, à apropriação e utilização 

do espaço e à vida em sociedade. É interessante lembrar, nesse sentido, que “O desenho 

urbano não deve ser o desenho dos edifícios ou fatos construídos, mas o desenho da estrutura, 
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o desenho daquilo que une e relaciona os diferentes elementos morfológicos ou as diferentes 

partes da cidade” (LAMAS, 2000, p. 125). 

Para o planejamento da cidade, o planejador sempre deve respeitar a história da 

cidade, suas características próprias, sua cultura, e a topografia natural do terreno. Todos esses 

elementos são imprescindíveis para a contribuição e construção da identidade da cidade. Esse 

planejamento da cidade refletirá na paisagem urbana local. 

 

3.1.2 Paisagem Urbana 

A paisagem urbana é o resultado do Planejamento Urbano somado ao traçado 

urbano, e a qualidade da cidade é avaliada pela paisagem, que pode ser definida como um 

espaço aberto, que se observa em geral com um só olhar, no qual o projetista da paisagem 

concebe a forma do espaço, utilizando a vegetação como um material que confere plasticidade 

(MASCARÓ, 2008). 

A qualidade ambiental da cidade é avaliada através dos espaços públicos livres, tais 

como praças e parques urbanos. Segundo Mascaró (2008), as praças são espaços livres 

ajardinados (abertos) dentro da área urbana, com tamanho variado que não ultrapassam em 

média a dois quarteirões, em geral, rodeados por vias de circulação, e os parques urbanos são 

espaços livres (abertos) com vários hectares, sendo que a vegetação se impõe sobre os 

materiais inertes, em geral, com vias de circulação que permitem o acesso de visitantes. 

A vegetação dentro do meio urbano ajuda a dar sensibilidade e diminuir a monotonia 

imposta pelas paredes e pisos de concreto. Além disso, essa área verde contribui para o 

equilíbrio hidrológico. O desenvolvimento urbano de baixo impacto, além de melhorar a 

qualidade ambiental do espaço urbano, melhora, também, a paisagem urbana. Essa vegetação 

inserida no meio urbano tem o intuito de resgatar um pouco da qualidade do campo, 

aproximando a vida urbana da vida no campo; esse conceito é originado das cidades-jardins. 

A arborização urbana se destaca dentro desse item, pois tem a função de amenizar os 

aspectos negativos do entorno urbano; deve-se ter cuidado na escolha das espécies vegetais e 

da manutenção. A arborização tem três funções básicas: estética, sombreamento e 

alimentação. A função estética tem o interesse em quebrar a monotonia da paisagem urbana, 

com valorização visual e ornamental. A função de sombreamento atua no microclima urbano 
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contribuindo para melhorar a ambiência2 urbana, diminui as temperaturas superficiais dos 

pavimentos e fachadas da edificação, assim como a sensação de calor dos usuários. A função 

alimentação tem o interesse de propiciar alimentos para a população (MASCARÓ, 2008). 

A história da cidade, o crescimento, o traçado e a paisagem urbana, contribuem para 

o entendimento da cidade, das questões culturais, sociológicas, físicas, entre outros. Na outra 

vertente, há o estatuto da cidade (Lei 10.257 do dia 10 de julho de 2001) trazendo uma 

proposta para regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, no tocante a 

política urbana, com o interesse de levar as cidades ao cumprimento de sua função social. 

 

3.2 O ESTATUTO DA CIDADE 

Essa Lei, denominada de Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e 

interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem estar dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental (LEI Nº 

10.257/2001). 

O Art. 182 da Carta Magna de 1988, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes, 

definindo o plano diretor como instrumento básico, obrigatoriamente, para cidades com mais 

de vinte mil habitantes (BRASIL, 1988). 

Quando há o crescimento de uma cidade, algumas áreas ficam mais valorizadas que 

outras, as populações de baixa renda vão para as margens da cidade, para as periferias. Mas, 

às vezes existem vazios urbanos nos centros, que, em geral, são terras de particulares já 

valorizadas, que esperam valorização cada vez maior. Fazendo com que o poder público 

municipal providencie ações para ordenar e regularizar situações dentro do meio urbano. 

O Art. 183, por sua vez, descreve que todo aquele que possuir área urbana de até 

duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, 

utilizando-a para sua moradia ou de sua família, irá adquirir o domínio desde que não seja 

proprietário de outro imóvel urbano ou rural (BRASIL, 1988). 

                                                 
2 Ambiência é o espaço arquitetonicamente organizado que constitui um meio físico e, ao mesmo tempo, meio 
estético ou psicológico, especialmente prUSEPArado para receber as atividades humanas (MASCARÓ, 2005).
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O Estatuto da Cidade prevê alguns instrumentos legais de planejamento urbano; 

dentre eles cita, o plano diretor; o zoneamento; parcelamento do uso e ocupação do solo.  

O plano diretor é um instrumento de gestão que apresenta um diagnóstico detalhado, 

com grande rigor, em relação às reais situações do município, tanto na área rural, quanto na 

área urbana. Com esse documento o governo municipal consegue ter a situação real das 

condições do município, com condições de planejar a curto, médio e longo prazo melhorias 

para o município. 

O zoneamento é um instrumento legal de planejamento urbano que permite a 

organização do uso e ocupação do solo, conferindo ao uso do solo áreas com possibilidades 

ou proibições para construção de edificações. 

Segundo Baptista e colaboradores (2011) o zoneamento, além de controlar o uso e 

ocupação do solo, tem o objetivo de proteger áreas ambientais sensíveis, como as áreas 

úmidas, restringir o desenvolvimento em áreas de risco e em áreas de interesse para a gestão 

da drenagem de águas urbanas. 

Para as áreas de interesse para a gestão da drenagem de águas urbanas, um exemplo, 

seriam as áreas para execução de unidades de armazenamentos (reservatórios), ou para o 

favorecimento do processo de infiltração, como é caso de implantação dos LIDs. Se o 

município não tem essa área disponível e pretende-se elaborar projetos dessa natureza, 

devesse solicitar a desapropriação. 

O parcelamento de uso e ocupação do solo urbano é regulamentado pela Lei 6.7663 

de 19 de dezembro de 1979, que traz as regras para o parcelamento do solo urbano. Esse 

apresenta em Art. 3º que somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em 

zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano 

diretor ou aprovadas por lei municipal. Não é permitido o parcelamento do solo em terrenos 

alagadiços e sujeitos a inundações, em terrenos com declividade superior a 30% (trinta por 

cento) e em terrenos com riscos geológicos. 

No capitulo II da mesma lei, Art. 4º, os loteamentos deverão atender, pelo menos, a 

requisitos tais como áreas destinadas à implantação de equipamentos urbanos e comunitários, 

espaços livres públicos, proporcionalidade em relação à densidade de ocupação prevista no 

plano diretor. Ao longo dos rios é obrigatória a reserva para a área de preservação permanente 

                                                 
3 Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras 
providências. Art. 1º. O parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta Lei. 
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prevista na Lei nº 12.6514 de 25 de maio de 2012, que institui 30 (trinta) metros, para os 

cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; para áreas no entorno das nascentes e 

dos olhos d’água deverão ter raio mínimo de 50 (cinquenta) metros. E não será exigida Área 

de Preservação Permanente no entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram 

de barramento ou represamento de cursos d’águas naturais. 

Não existem leis que regulamentam ou que obrigam o município a inserir o LID ou 

as técnicas compensatórias em drenagem urbana. Deve haver interesse por parte dos gestores 

municipais, em inserir e incentivar a utilização do LID; se não existem normas e regras, para 

o LID, deve-se realizar um estudo no município e verificar quais são as dimensões mínimas 

necessárias para a implantação desses sistemas; inicialmente poderão ser espaços livres 

públicos, praças, parques, canteiro centrais, passeios e, após a conscientização da população, 

inserção nos lotes urbanos. Para isso se concretizar é necessário a inserção desse item no 

Plano Diretor. 

 

  

                                                 
4 Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Código Florestal Brasileiro. Art. 1º. Esta Lei estabelece normas 
gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e áreas de Reserva Legal. 
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4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A primavera surge agora sem ser anunciada pelo 
regresso dos pássaros; e as madrugadas se 
apresentam estranhamente silenciosas, nas regiões 
em que outrora se enchiam da beleza do canto das 
aves. Este súbito silenciar da canção dos pássaros – 
esta obliteração da cor e da beleza, bem como do 
interesse que as aves emprestam ao nosso mundo – 
se estabeleceu depressa, insidiosamente, sem ser 
notado por aqueles cujas comunidades estão sendo 
por ora afetadas (CARSON, 1964 p. 113). 

 

A história da Educação Ambiental foi impulsionada pela obra “Primavera 

Silenciosa”, de Rachel Carson, publicada originalmente em 1964, com denúncias sobre a 

poluição da água, do solo, da morte e extinção dos pássaros, da devastação das vegetações, 

dos problemas de saúde oriundos da poluição por pesticidas, inseticidas e produtos químicos; 

seu livro foi um estopim para que a questão ambiental fosse pensada com mais vigor. 

Tempos antes da denúncia da degradação ambiental através do livro Primavera 

Silenciosa, houve em 1855, a declaração do Cacique de Seattle5 que enviou uma carta ao 

presidente dos Estados Unidos, o Senhor Francis Pierce, logo após o governo ter divulgado 

interesse em comprar o território ocupado por aqueles índios. A carta do Cacique do Seattle 

tem uma sabedoria única e uma incrível atualidade, que podem ser dimensionadas em um 

breve excerto: 

 

Como pode-se comprar ou vender o céu, o calor da terra? Tal ideia é 
estranha. Nós não somos donos da pureza do ar ou do brilho da água. Como 
pode então comprá-los de nós? Decidimos apenas sobre as coisas do nosso 
tempo. Toda esta terra é sagrada para o meu povo. Cada folha reluzente, 
todas as praias de areia, cada véu de neblina nas florestas escuras, cada 
clareira e todos os insetos a zumbir são sagrados nas tradições e na crença do 
meu povo (CARTA DO CACIQUE DE SEATTLE, 1855).  

 

Mesmo que a preocupação com o meio ambiente sempre fosse inerente ao homem, 

houve um período em que não se pensava que os recursos naturais e animais pudessem se 

extinguir, que a água ficasse poluída e que pudesse acontecer a morte da natureza, ou sua 

degradação total, mas, a exploração dos recursos naturais, o avanço da produção industrial, 

agravou o cenário da degradação da natureza.  

                                                 
5 Carta do Cacique de Seattle ao Presidente Norte-americano, 1855. Texto de domínio público distribuído pela 
ONU. 
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Este cenário é mais visível após a Revolução Industrial, no entanto, essa degradação 

iniciou-se assim que houve a colonização do Brasil. Freire Dias (1998) elaborou uma 

cronografia exemplificando a degradação ambiental desde o período da colonização, relatou o 

contrabando dos recursos naturais, as toras de pau-brasil, e os papagaios que foram 

exportados. A degradação e o desmatamento foram tão intensos, ao ponto que, em 1920,  

quatrocentos anos após o início da colonização, o pau-brasil foi considerado extinto; só após 

esse episódio foi que os governantes observaram a necessidade da criação de um código 

florestal. 

A partir do século XX aconteceram grandes eventos internacionais, nos quais foram 

elaborados documentos norteadores para a questão da Educação Ambiental. Segundo Pedrini 

(1997) o marco inicial de interesse em Educação Ambiental foi a Conferência da Organização 

das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, conhecida como a Conferência de Estocolmo, 

realizada em 1972, e, pela primeira vez, a Educação Ambiental foi reconhecida como 

fundamental para solucionar problemas relacionados à crise ambiental internacional. O 

documento recomendava, entre outras medidas, a capacitação de professores. Esse evento é 

considerado como um marco histórico internacional em relação às políticas ambientais, 

inclusive no Brasil. 

Tendo em vista as recomendações da Conferência de Estocolmo, que buscava a 

melhoria da qualidade ambiental, realizou-se em Belgrado, Iugoslávia, em 1975, promovida 

pela UNESCO, a Conferência de Belgrado; nesse encontro foram formulados premissas para 

a Educação Ambiental, cujo tema principal foi a constante necessidade de uma nova ética 

global que proporcionasse a erradicação da pobreza, da fome, do analfabetismo, da poluição e 

da dominação e explorações humanas (FREIRE DIAS, 1998).  

A Primeira Conferência Intergovernamental em Educação Ambiental em Tbilisi (de 

14 a 26 de outubro de 1977, na Geórgia) foi organizada pela UNESCO em cooperação com o 

Programa das Nações Unidas para o Meio ambiente (PNUMA); constitui-se no marco mais 

importante da evolução da Educação Ambiental (PHILIPPI JUNIOR; PELICIONI, 2005).  

Dez anos após a Conferência de Tbilisi, reuniram-se cerca de trezentos educadores 

ambientais de cem países, com o intuito de fazer uma avaliação sobre o desenvolvimento da 

Educação Ambiental desde a Conferência de Tbilisi, reforçando os conceitos já consagrados 

até o momento, sendo que, a Educação Ambiental deveria se preocupar tanto com a promoção 

da conscientização e transmissão de informações, como com o desenvolvimento de hábitos e 
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habilidades, promoção de valores, estabelecimento de critérios para a resolução de problemas 

e tomada de decisões (PEDRINI, 1997). 

Como se pode observar o assunto “Educação Ambiental” vem sendo discutido há 

muitos anos, mas no Brasil, o tema teve uma abordagem ínfima, o país demorou a perceber tal 

importância, talvez por uma falsa ideia de que o Brasil tem grandes áreas naturais que nunca 

se extinguiriam. 

Pelo fato de aceitar de forma tardia a Educação Ambiental, associado à falta de 

Planejamento Urbano e ao êxodo rural, as cidades brasileiras foram crescendo desordenadas, 

sem o devido cuidado com os recursos naturais. Isso acarretou na degradação do meio 

ambiente, através de vários fatores: ligações clandestinas de esgoto cloacal ao pluvial, ligação 

clandestina de esgoto diretamente a várzeas dos rios, canalização de rios, urbanização nas 

várzeas dos rios sem preocupação com a área natural de inundação. 

Como forma de Educação Ambiental da população em geral, a Conferência de 

Moscou (1987) instruiu as seguintes ações: elaboração de programas educativos relativos aos 

meios de comunicação, essenciais para desenvolver nos indivíduos maior capacidade de 

analisar e avaliar a natureza; utilização dos novos meios de comunicação e dos métodos 

pedagógicos; criação de um banco de dados audiovisuais; desenvolvimento e uso de museus, 

com o objetivo de integração entre a população em geral com o meio ambiente (FREIRE 

DIAS, 1998). 

É inegável que os problemas ambientais estão na zona rural e na zona urbana, mas 

neste trabalho aborda-se exclusivamente a área urbana, pois é neste cenário que acontecem as 

maiores aglomerações, com maior geração de resíduos e descuido dos recursos naturais. 

A Educação Ambiental visa promover a consciência de toda a população, 

independente da sua origem, ética racial e grau de instrução. Todas as pessoas deveriam 

cuidar do meio ambiente em que vivem, a partir de suas ações e das ações do seu vizinho. 

Uma comunidade instruída e conscientizada tem o poder de não permitir a degradação do 

ambiente em que vivem. 

Segundo Philippi Junior e Pelicioni (2005), a Educação Ambiental, a partir da prática 

democrática, prUSEPAra o exercício da cidadania por meio da participação ativa individual e 

coletiva, levando em consideração os processos que a influenciam, tais como, fatores 

socioeconômicos, políticos e culturais; essa educação no caminho de uma cidadania 

responsável exige novas estratégias de fortalecimento da consciência crítica, que deve resultar 

na práxis. 
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É preciso a participação da população para a construção de uma identidade de 

preservação ambiental; para isso, é necessário um bom projeto, e que seja desenvolvido e 

construído com a comunidade; só assim, o cenário de preservação se modificará. 

A Educação Ambiental deveria estar em todos os níveis de ensino, desde o primário 

até programas de doutorado, ano a ano enfatizando, lembrando-se dessa questão ambiental, 

construindo uma cultura de preservação ambiental. 

Além dessa educação considerada formal, é importante salientar a educação não 

formal, que, segundo Philippi Junior e Maglio (2005), é uma tendência crescente cada vez 

mais vinculadas a um melhor aproveitamento dos projetos ambientais, como, por exemplo: 

em programas de saneamento básico, quando se instalam redes de esgoto e infraestrutura de 

saneamento em áreas carentes, é importante, que a comunidade seja induzida a se apropriar 

dos equipamentos instalados, potencializando dessa maneira os resultados sanitários. 

A chave para o desenvolvimento socialmente sustentável é a participação, a 

organização, a educação e o fortalecimento das pessoas; não é centrado na produção, mas, sim 

nas pessoas, devendo ser vinculado apropriado não só aos recursos e ao meio ambiente, mas 

também à cultura, história e sistemas sociais do ambiente em que vivem (FREIRE DIAS, 

1998). 

Em 1999, o governo constituiu a Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA, 

instituída pela lei nº 9.795/1999 e regulamentada pelo decreto nº 4.281 de 2002; essa 

iniciativa representou grandes avanços legais para a Educação Ambiental, inclusive, definindo 

essa ação como permanente e continuada, devendo estar presente em todos os níveis de 

educação (BRASIL, 2009). 

Baseado nessas ações e atrelado aos princípios e premissas apresentados pela Lei 

Nacional de Saneamento Básico (Lei 11.445 de 2007), foi idealizado o Programa de Educação 

Ambiental e Mobilização Social em Saneamento – PEAMSS (BRASIL, 2009). 

O Brasil está se mobilizando frente às questões ambientais, todavia o cenário 

encontrado no meio urbano frente a práticas de Educação Ambiental está muito longe do 

esperado. A Educação Ambiental é um assunto interdisciplinar, todos devem aderir à causa, 

mas será que as pessoas conhecem as práticas de Educação Ambiental? Será que a geração 

atual teve instrução sobre as questões ambientais? 

De fato deve-se observar que a geração atual é herdeira de uma geração em que não 

se preocupavam com as questões ambientais, muitos não cresceram vendo os pais praticarem 

Educação Ambiental, muito pelo contrário, muitos da geração da terceira idade, viram seus 
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pais desbravando terras, desmatando sem controle ambiental para transformar novas áres em 

culturas agrícolas. 

É importante ressaltar que a falta de Educação Ambiental, vai desde jogar a 

embalagem de uma bala na rua, ou um chiclete no chão, às grandes tragédias ambientais. Esse 

simples e inofensivo papel de bala jogado ao chão, se não houver a devida varrição urbana, 

com a primeira precipitação que ocorrer irá ser carreado aos esgotos de águas pluviais e 

consequentemente chegar a um determinado rio. Vale lembrar que apenas uma atitude isolada 

não significaria problema, porém, multiplicada ao número de habitantes dos grandes centros 

urbanos seria um sério dano ao meio ambiente. 

Observa-se que a falta de Educação Ambiental interfere nas redes de infraestrutura 

urbana, na poluição visual, olfativa, nos problemas de saúde, na proliferação de vetores, sem 

falar na questão de sUSEPAração dos resíduos. O mundo atual oferece muitas facilidades ao 

consumidor: produtos embalados em caixas de material plástico ou isopor, sacos plásticos, 

garrafas pet, entre outros materiais não descartáveis; após a utilização desses produtos, restam 

as embalagens, e, onde vão parar todos estes materiais descartáveis?  

Diante desse cenário, o PEAMSS prevê para a Educação Ambiental ações críticas, 

transformadoras, propositivas e continuadas (BRASIL, 2009). Esse instrumento de gestão 

visa maior interação entre a sociedade, saneamento e o meio ambiente. Por fim, é necessário 

dar mais importância à Educação Ambiental, com o intuito de criar uma cultura de 

preservação ambiental.  
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5  MÉTODO 

As discussões levadas a cabo neste trabalho serviram de base para a análise da 

realidade do município de Palmas-PR, em especial a bacia Hidrográfica do Rio Lajeado. 

Assolada por grandes problemas oriundos do processo de urbanização desordenada às 

margens do Rio Lajeado, a referida região tornou-se objeto da presente pesquisa. 

Segundo Chizzotti (2001 p. 11) “a pesquisa investiga o mundo em que o homem vive 

e o próprio homem”. É uma tarefa árdua, que pode criar novos paradigmas e ampliar visões. 

Como método para o desenvolvimento deste estudo, optou-se pela pesquisa 

exploratória, como forma de estudo de caso. Segundo Gil (2009), a pesquisa exploratória tem 

por objetivo oferecer maior familiaridade com o problema, com intuito de torná-lo mais 

explícito ou construir hipóteses; por esse tipo de pesquisa ser bem flexível, muitas vezes 

assume a forma de estudo de caso. De acordo com Severino (2007, p.121), o estudo de caso é 

uma “pesquisa que se concentra no estudo de um caso particular, considerado representativo 

de um conjunto de casos análogos, por ele significativamente representativo”. 

Baseada em Chizzotti (2001) a pesquisa se realizou em quatro etapas principais: 

1º Etapa: Delimitação do caso – delimitou-se a bacia hidrográfica do Rio 

Lajeado e descreveu-se a área do estudo no meio urbano. 

2º Etapa: Levantamento de dados in loco e simulação utilizando o software 

SWMM 5.0 – no levantamento in loco buscou-se detectar os principais pontos críticos 

de alagamento e a contribuição do entorno, o sentido do escoamento de águas pluviais, 

as seções do rio. Fez-se a análise da topografia, das cartas de declividade e de 

hipsometria. Realizou-se a discretização da bacia em dezenove sub-bacias, extraíram-

se todos os dados necessários, inseriram-se o Software 5.0 e realizou-se a simulação. 

3º Etapa: O resultado – após a inserção de dados no SWMM 5.0 executou-se a 

simulação e analisaram-se os resultados.  

4º Etapa: A proposta – a partir dos resultados encontrados com a simulação, 

elaboraram-se propostas de engenharia, de Planejamento Urbano e Educação 

Ambiental, fundamentadas no conceito conservacionista, utilizando-se técnicas de 

drenagem urbana de baixo impacto. 
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6 RESULTADOS 

6.1 DRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE PALMAS/PR 

Palmas é um município centenário, foi instalado em 14 de abril de 1879, origem de 

um desmembramento do município de Guarapuava. O município apresenta área de 1.576,621 

km², altitude média de 1.035 metros, Latitude 26º 29’ 03” S, Longitude 51º 59’ 26” W, e fica 

a 368,58 km de Curitiba, capital do Estado. Fazendo limite com os municípios de 

Clevelândia-PR, Coronel Domingos Soares-PR, Bituruna-PR, General Carneiro-PR e com o 

Estado de Santa Catarina. A área de estudo é a Bacia Hidrográfica do Rio Lajeado, localizada 

na área rural e urbana do município de Palmas-PR (Figura 20). 

 

Figura 20 - Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Lajeado no Município de Palmas-PR 
 

 
Fonte: Autora (2014) 

 

O traçado urbano é uma malha ortogonal, com crescimento desordenado como 

mostra a Figura 21. De acordo com relatos de pioneiros, a cidade iniciou como uma Vila 



 

muito antes do desmembramento

igreja em construção, uma escola, uma 

Guarapuava e Curitiba, e mais de oitenta casas construídas em estruturas de madeira.

O município de Palmas

cidade, é o Rio Lajeado, que se apresent

de Planejamento Urbano, crescimento desordenado e o desrespeito ao meio ambiente, o 

Lajeado foi se tornando um incô

começou a causar no meio urbano.

Figura 
 

Fonte: 

 

O município de Palmas

grandes diferenças sociais. De acordo 

capita é de R$ 568,07 (quinhentos e sessenta e oito reais e sete centavos)

Gini6 de 0,5529; a taxa de analfabetismo 

                                        
6 Índice de Gini - mede o grau de desigualdade na distribuição da renda domiciliar per capita entre os indivíduos. 
O valor pode variar de zero, quando não há desigualdade (as rendas de todos os indivíduos têm o mes
até 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de todos 

muito antes do desmembramento e era constituída por uma praça rodeada por casas

, uma escola, uma estação telegráfica que permitia a comunicação com 

puava e Curitiba, e mais de oitenta casas construídas em estruturas de madeira.

O município de Palmas-PR é banhado por vários rios e um deles corta o centro da 

ajeado, que se apresenta degradado devido às ações antrópicas. Com a falta 

, crescimento desordenado e o desrespeito ao meio ambiente, o 

ajeado foi se tornando um incômodo devido aos problemas de inundaç

no meio urbano. 

 
Figura 21 – Traçado Urbano da Cidade de Palmas-P

Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Palmas-PR 
 

O município de Palmas-PR apesar de suas riquezas naturais é um município com 

ais. De acordo com IPARDES (2013), a renda média familiar 

é de R$ 568,07 (quinhentos e sessenta e oito reais e sete centavos)

xa de analfabetismo segundo a faixa etária de 15 anos ou mais é de 

                                                 
mede o grau de desigualdade na distribuição da renda domiciliar per capita entre os indivíduos. 

O valor pode variar de zero, quando não há desigualdade (as rendas de todos os indivíduos têm o mes
até 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de todos 

59 

 

uma praça rodeada por casas, uma 
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puava e Curitiba, e mais de oitenta casas construídas em estruturas de madeira. 

PR é banhado por vários rios e um deles corta o centro da 

a degradado devido às ações antrópicas. Com a falta 

, crescimento desordenado e o desrespeito ao meio ambiente, o Rio 

aos problemas de inundações que o mesmo 
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PR apesar de suas riquezas naturais é um município com 

), a renda média familiar per 

é de R$ 568,07 (quinhentos e sessenta e oito reais e sete centavos); apresenta Índice de 

segundo a faixa etária de 15 anos ou mais é de 

mede o grau de desigualdade na distribuição da renda domiciliar per capita entre os indivíduos. 
O valor pode variar de zero, quando não há desigualdade (as rendas de todos os indivíduos têm o mesmo valor), 
até 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de todos 
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9,31% e de 50 anos e mais é de 21,77%; o Índice de Desenvolvimento Humano é de 0,660. O 

município ainda apresenta três comunidades quilombolas e oitenta famílias de índios. 

Optou-se por comparar os dados do município de Palmas-PR com outros municípios 

do Estado do Paraná: Curitiba, por ser a capital do Estado, apresentando em primeiro lugar 

com melhor Índice de Desenvolvimento Humano no Estado do Paraná; Maringá, por ser o 

local onde se encontra a Universidade Estadual de Maringá, que oferece o mestrado em 

Engenharia Urbana; Pato Branco, por ser o maior município da região do município de 

Palmas-PR, localizada a 90 km da cidade de estudo. Os municípios apresentam valores bem 

diferenciados: observa-se que Palmas-PR apresenta-se com os piores índices. A Tabela 1 

apresenta a comparação entres os municípios de Curitiba, Maringá, Pato Branco e Palmas; os 

índice comparados foram: renda média; índice de gini; índice de desenvolvimento humano 

(IDH); taxa de analfabetismo aos 15 anos; taxa de analfabetismo aos 50 anos. 

 

Tabela 1 – Comparação entre os Municípios: Curitiba-PR, Maringá-PR, Pato Branco-PR e 
Palmas-PR 

 

Município 
Renda 

Média 

Índice de 

Gini 
IDH 

Taxa de 

Analfabetismo 

aos 15 anos 

Taxa de  

Analfabetismo 

aos 50 anos 

Curitiba R$ 1.536,39 0,5652 0,823 2,13% 5,34% 

Maringá R$ 1.187,53 0,4937 0,808 3,27% 9,07% 

Pato Branco R$ 974,21 0,5213 0,782 4,23% 11,13% 

Palmas R$ 568,07 0,5529 0,660 9,31% 21,77% 

Fonte: Autora (2014) 

 

A evolução da população do município de Palmas-PR, segundo os censos do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE está indicada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Evolução da População do Município de Palmas-PR 
 

Ano do Censo População (hab) 
1991 35.262 
1996 34.081 

                                                                                                                                                         
os outros indivíduos é nula) (Fonte: IPEA, 2013) Disponível em: <http://desafios.ipea.gov.br/> Acesso em: 03 de 
junho de 2014. 
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Conclusão.  
2000 34.485 
2007 40.485 
2010 42.888 
2013 46.294 

Fonte: Censos do IBGE (2014) 

 
Houve redução na quantidade de habitantes entre os anos de 1991 e 1996, nesse 

período o município passou por crises financeiras, com baixa oferta de emprego, gerando 

emigração para outras regiões (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Evolução da População do Município de Palmas-PR. 
 

 
Fonte: Autora (2014) 

 

A partir da análise dos dados da evolução da população, as taxas de crescimento para 

os anos de 2007 a 2010 foram de 5,93% e, para os anos de 2010 a 2013 as taxas de 

crescimento foram de 7,94%. Observa-se que a cidade apresenta tendência de crescimento. 

 

6.2 CARACTERÍSTICAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO LAJEADO DE 

PALMAS-PR 

Para identificação das características físicas da bacia hidrográfica do Rio Lajeado, 

foram utilizados dados topográficos fornecidos pela Secretaria de Planejamento Urbano da 
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Prefeitura Municipal de Palmas-PR, em arquivo DWG, com escala de 1:20.000, e com as 

curvas de 20 em 20 metros, além da foto aérea da região datada de 2006, conforme ilustrado 

na Figura 22. 

Figura 22 – Imagem aérea da região de estudo 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Prefeitura Municipal de Palmas (2013) 

 

Com a utilização do Software AutoCad 2010 foi possível extrair alguns  dados como, 

por exemplo, área, perímetro, comprimento médio da bacia hidrográfica, largura média, que 

permitiram a realização dos cálculos do Coeficiente de Compacidade, Fator de Forma e da 

Densidade de Drenagem. 

 Então, pode-se dizer que a Bacia Hidrográfica do rio Lajeado tem forma alongada, 

com área de 28,40 km², sendo 35% urbanizada. A Bacia se subdivide em doze bairros e o 

restante corresponde a áreas de pastagem. A Figura 23 ilustra a divisão dos bairros dentro da 

Bacia Hidrográfica do Rio Lajeado. As áreas que mais sofrem com as inundações são o 

Centro e o Bairro São José. 
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Figura 23 – Divisão dos Bairros na Bacia Hidrográfica do Rio Lajeado 
 

 
Fonte: Autora (2014) 

 

A área central da cidade, apesar de sofrer com as inundações, ainda apresenta no 

documento Lei 1.795, o Quadro 2 que traz os parâmetros urbanísticos para o uso e ocupação 

do solo para o município de palmas, observa-se que os parâmetros para a ZC1, em especial, a 

taxa de ocupação de 100% e a taxa de permeabilidade do solo 0%, significando que o 

proprietário pode construir em toda a sua totalidade do terreno, desobrigado de manter áreas 

permeáveis.  
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Quadro 2 – Parâmetros urbanísticos para o uso e ocupação do solo para o município de 
Palmas-PR 

Zon
as 

Lote 
Míni
mo 
(m²) 

Testa
da 

Míni
ma 
(m) 

Coeficiente de 
Aproveitament

o 

Números de 
Pavimentos 

Recuo Lateral 
e Fundos (m) 

Recu
o 

Front
al 

Taxa 
Ocupaç

ão 
(%) 

Taxa 
Permeabailid

ade 
(%) Míni

mo 
Máxi
mo 

Permiti
do 

Máxi
mo 

Later
al 

Fund
os 

ZR1 600 20 --- 1,50 1 3 1,50 1,50 5 50 25 

ZR2 250 8 0,20 4,0 1 20 
1,50 
(1) 

1,50 0 80 20 

ZR3 200 8 --- 2 1 12 1,50 1,50 3 70 30 

ZC1 250 8 1,60 4,0 1 20 
1,50 
(1) 

1,50 0 100 0 

ZI 2000 20 --- 0,80 1 4 3,00 3,00 5,00 40 20 
ZEH
S 

140 0,6 0,36 0,60 1 8 1,50 1,50 3,00 60 40 

ZEP
A 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

ZEC --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
ZEE
L 

360 12 --- 2 1 4 150 150 3,00 60 40 

ZEI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
ZEA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
ZC --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
ZS1 450 15 --- 2 1 4 1,5 1,5 0 70 20 
ZS2 1000 25 --- 1 1 2 1,50 1,50 0 50 20 
ZS3 1000 25 --- 1 1 2 3,00 3,00 10,00 50 20 

(1) -  É permitido: 
- em edificações com até 4 pavimentos, recuos 
laterais = 1,50m; 
- em edificações com até 8 pavimentos, recuos 
laterais = 1,50m; 
- em edificações acima de 9 pavimentos, 
recuos laterais = 1,50m; 

(2) – Permitido Coeficiente de Aproveitamento 6, em 
lotes não inferior a 900m. 
(3) – Não serão computadas para efeito de Coeficiente de 
Aproveitamento, as áreas destinadas exclusivamente à 
garagem no subsolo. 
(4) – Os parâmetros Urbanísticos da Zona Coletora se 
enquadram na Zona em que ela esta inserida. 
(5) – Os parâmetros Urbanísticos na zona do Aeródromo 

Fonte: Lei 1.795 do município de Palmas-PR 

A bacia apresenta características físicas, como, Coeficiente de Compacidade (Kc) de 

1,35 significando que a bacia é irregular; apresenta Fator de Forma (Kf) 0,30 (baixo), 

significando que a bacia é estreita e longa, havendo menor possibilidade de ocorrência de 

chuvas intensas cobrindo simultaneamente toda a sua extensão; a Densidade de Drenagem 

dessa bacia é de   2,65km.km-2, resultando em uma bacia bem drenada (Tabela 3). 

 
Tabela 3 – Características Físicas da Bacia Hidrográfica do Rio Lajeado 

Características Físicas 
Área 28,40 km² 

Perímetro 26,52 km 
Coeficiente de Compacidade 1,35 

Fator de Forma 0,30 
Densidade de Drenagem 2,65 km.km-2 

Fonte: Autora (2014) 
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Mesmo com todos esses índices favorecendo a boa drenagem da bacia em estudo, 

observa-se que a carta de declividade (Figura 24) apresenta alguns relevos planos; é 

justamente nessas áreas de relevo plano que a água se acumula e perde velocidade, pois 

quanto menor a declividade, mais lento será o escoamento, ocupando maiores áreas de 

inundações. 

Com o mesmo arquivo em DWG, na escala de 1:20.000 com curvas de nível de 20 

em 20 metros e com a utilização do Software Spring 5.0.6, foram configurados todos os dados 

e gerou-se a Carta de Declividade com escala de 1:50.000 (Figura 24).  

 

Figura 24 – Carta de Declividade 
 

 
Fonte: Autora (2014) 

 

De acordo com a Embrapa (1979) as classes de declividade foram sUSEPAradas em 

cinco intervalos distintos, conforme Tabela 4. As classes de declividade foram ilustradas com 

cores graduais, que vão da cor caqui até a cor vermelho; quanto mais forte a cor, maior a 

declividade. A Bacia hidrográfica do Rio Lajeado apresenta grandes áreas de relevo plano, 

suave-ondulado e ondulado. 
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Tabela 4 – Classificação da Declividade 
Declividade Classificação 

0 – 3  Relevo plano 
3 – 8  Relevo suave-ondulado 
8 – 20 Relevo ondulado 
20 – 45  Relevo forte-ondulado 
45 – 60  Relevo montanhoso 

Fonte: Adaptado de Embrapa (1979) 

  

A carta de hipsometria é outra ferramenta para análise, de forma rápida, das altitudes 

da bacia hidrográfica; a carta representa as altitudes de alguns pontos na bacia; para esta carta 

foram classificados de <1000 a 1200 metros de altitude. As cores graduais começam com a 

cor caqui para a menor altitude até a cor vermelho para maior altitude (Figura 25).  

 

Figura 25 – Carta de Hipsometria 
 

 
Fonte: Autora (2014) 

 

O município de Palmas-PR localiza-se em uma região com altas altitudes. A 

classificação climática de Köppen-Geiger para Palmas-PR é Cfb - clima temperado marítimo 
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úmido, com fortes geadas e temperatura média de 12ºC (mês mais frio) e 22ºC (mês mais 

quente), com umidade relativa do ar média de 77,2ºC. Palmas-PR é a cidade com mais dias 

frios do Estado do Paraná. 

O tipo de solo da região foi identificado através de análise de relatório de sondagem a 

percussão, com ensaio de penetração dinâmica (Standart Penetration Test ou SPT), observou-

se como tipo de solo a argila siltosa, e o nível do lençol freático no local analisado é de 4,17 

metros. Justifica esse lençol freático superficial, devido ao fato de o ensaio de penetração 

dinâmica (Standart Penetration Test ou SPT), ter sido realizado em um lote às margens do 

Rio Lajeado, onde as rochas são quase superficiais. 

A bacia hidrográfica do Rio Lajeado apresenta numerosos rios pequenos, sendo que 

os mesmos são afluentes do Rio Iguaçu. A Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu possui 70.800 

km², sendo a maior do Paraná. No total, 80,4% está no Paraná, 16,5% em Santa Catarina e 3% 

na Argentina (SEMA, 2010). 

 

6.3 PROBLEMAS DE INUNDAÇÕES DIAGNOSTICADOS NA BACIA 

HIDROGRÁFICA 

Esta seção do trabalho tem como objetivo informar, denunciar, as situações de 

problemas de inundações encontradas na Bacia Hidrográfica do Rio Lajeado. A ocupação da 

Bacia Hidrográfica do Rio Lajeado iniciou-se em 1879 com a urbanização de Palmas.  

O Plano Diretor do município de Palmas-PR (1991) relata sobre a despreocupação do 

município em relação aos aspectos ambientais, com uso e ocupação do solo sem 

planejamento, ocupação irregular em fundo de vale, crescente impermeabilização; também 

menciona sobre as construções irregulares às margens do rio, dificultando o escoamento, 

ocasionando alagamentos nas áreas mais baixas, além do desmatamento até as margens dos 

rios. O mesmo documento apresenta um “Mapa Nº4 – Situação Atual Bloqueios Urbanos” 

(1991) com a delimitação da área inundada em 1983 (Figura 26). 
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Figura 26 – Perímetro Urbano de Palmas-PR, situação em 1991 
 

 
Fonte: Adaptado de Plano Diretor do Município de Palmas-PR (1991) 

 

Observa-se que trinta e um anos após o diagnóstico, nada foi realizado para conter a 

inundação; a falta de Planejamento Urbano associada à falta de Educação Ambiental permitiu 

a ocupação até as margens do Rio Lajeado, impedindo-o do seu processo natural de inundação 

do leito, além de as construções terem gerado o estrangulamento do mesmo e, como 

consequência, atualmente ocorrem vários pontos de alagamento no meio urbano, sem citar a 

poluição.  

Ao longo de todos esses anos, vários eventos de inundações ocorreram na região. 

Através de pesquisas em jornais locais, conseguiu-se reunir algumas fotografias; essas 

imagens ilustram o alagamento ocorrido em 2010 (Fotografia 1). As inundações continuam 

ocorrendo na mesma região diagnosticada no ano de 1983. Esses eventos trazem um 

desconforto geral, instiga a revolta na população; existem pessoas que moram nessa região há 

mais de 20 (vinte) anos, o que resta a elas, é serem solidárias umas com as outras em dias de 

chuva, ajudando a salvar os móveis, depois ajudando na limpeza geral das casas. 
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Fotografia 1 – Imagens da Inundação no ano de 2010 
 

 
Fonte: Adaptado de Valduga e Gomes7 (2010) 

 

No ano de 2013, o município de Palmas-PR elaborou uma limpeza na calha do rio 

(no local de frequentes inundações) com o intuito de diminuir as ocorrências de inundações na 

região (Fotografia 2).  

 

Fotografia 2 – Limpeza do Rio Lajeado 
 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Palmas-PR (2013) 

 

Essa limpeza não foi o suficiente para mitigar a inundação: no dia 28 de dezembro de 

2013, ocorreu outro evento de chuva que ocasionou grandes inundações; em 45 minutos 

                                                 
7 Registro fotográfico realizado por moradores da região de inundação. 
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choveu 103 mm, o alagamento atingiu áreas que nunca tinham sido atingidas, causando 

transtornos e grandes traumas às populações, preocupando-as a cada vez que ocorre um 

evento de chuva.  

Após esse evento de inundação foi realizado um levantamento in loco, com 

entrevista com moradores, para mapeamento dos locais inundados, a Figura 27 mostra o 

resultado do levantamento, ilustra a principal área atingida pela inundação do evento de 28 de 

dezembro de 2013; também ocorreram pequenos pontos de alagamento em outras regiões da 

cidade, que não foram identificados neste mapa. 

 

Figura 27 – Perímetro Urbano de Palmas-PR, Situação de Inundação na Região de Estudo no 
Ano de 2013. 

 
Fonte: Autora (2014) 

 

As inundações continuam ocorrendo nos mesmos lugares e devido à urbanização e 

consequente impermeabilização, a situação vem cada vez se ampliando. 

As Fotografia 3 e Fotografia 4 ilustram a situação da inundação para o evento de 

chuva do dia 28 de dezembro de 2013. A chuva intensa fez com que ocorresse o aumento do 

escoamento superficial, se acumulando nas regiões com relevo plano, provocando alagamento 

em vários pontos da cidade. 
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Fotografia 3 – Início da inundação em uma residência 

 
Fonte: Peruzo8 (2013) 

Segundo relato de moradores, a água invadiu as ruas e residências com muita 

rapidez, em poucos minutos havia uma lâmina de água em toda região com relevo plano. 

 

Fotografia 4 – Inundação Registrada na Área Urbana 

 
Fonte: Pereira9 (2013) 

                                                 
8 Arquivo Pessoal – Chaiana Peruzzo, moradora de uma das residências atingidas pela inundação. 
9 Arquivo do Repórter – Alencar Pereira. www.portalrbj.com.br 
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Em vários pontos, o rio passa sob construções. A Figura 28 ilustra situações 

encontradas ao longo do Rio Lajeado. O plano diretor e a legislação ambiental não permitem 

construções dessa natureza; a situação se agravou porque associou a falta de educação 

ambiental com a falta de fiscalização para obras desse tipo.  

 
 

Figura 28 – Algumas Construções sobre o Rio Lajeado 

 
 
Outro problema encontrado nesses locais é o lançamento do efluente do esgoto 

doméstico diretamente no Rio, sem o devido tratamento. A falta de conscientização, a 

ausência de educação ambiental por todas as partes dos governantes, profissionais, população 

em geral, o não planejamento com ausência de leis de punição para construções sobre o rio 

contribuiu para a grande quantidade de obras desse nível construídas ao longo do curso do Rio 

Lajeado. 

 

6.4 SIMULAÇÃO UTILIZANDO O SOFTWARE SWMM 5.0 – SITUAÇÃO REAL  

Para a realização da simulação no Software SWMM 5.0 é necessário inserção de 

vários dados, o que foi conseguido a partir da análise da carta de hipsometria, a carta de 

declividade, as variações topográficas, as características urbanas, visitas in loco na bacia 

hidrográfica, conversas com moradores, análise de documentos, como o plano diretor de 

1991, entre outros. 
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Após esse estudo, determinou-se que a simulação seria realizada até o ponto 

principal de alagamento; determinou-se o local do novo exutório. O restante da bacia foi 

desconsiderado, por não apresentar graves problemas de inundação. 

Inicialmente fez-se a discretização dessa área de estudo em duas sub-bacias, os dados 

foram inseridos no software SWMM 5.0, porém, não foi possível obter bons resultados, pois a 

área tinha grandes dimensões e a simulação não gerava resultados satisfatórios. Após esse 

diagnóstico, realizou-se a segunda hipótese, discretizou-se a área de estudo em cinco sub-

bacias, o cenário melhorou, porém, novamente, sem resultados satisfatórios.  

Na terceira hipótese, foi realizada a discretização em 19 sub-bacias, conseguiu-se um 

resultados satisfatórios. A Figura 29 ilustra a discretização em 19 sub-bacias, o exutório da 

bacia hidrográfica e o novo exutório resultante da discretização, para cada sub-bacia foi 

atribuída uma cor. 

 

Figura 29 – Discretização da Bacia Hidrográfica do Rio Lajeado em 19 Sub-bacias 

 
Fonte: Autora (2014) 
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Selecionou-se, como imagem de fundo, a foto aérea da bacia hidrográfica do Rio 

Laejado, delimitou-se as 19 (dezenove) sub-bacias com seus respectivos nós, trechos e o 

exutório, conforme mostrado na Figura 30. Os exutórios de cada sub-bacia é em um nó, entre 

dois nós existe um trecho e assim sucessivamente, todos ligados até o exutório de saída de 

todas as sub-bacias, denominado de E1. 

 

Figura 30 – Mapa da Área de Estudo Modelada no SWMM 5.0 

 
Fonte: Autora (2014) 

 

As variáveis inseridas no software SWMM 5.0 são apresentadas no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Variáveis inseridos no Software SWMM 5.0 
Variáveis Fonte 

Modelo de Infiltração 

Green Ampt: 

Sucção Capilar: 210,6 

Condutividade: 1 

Déficit inicial: 0,31 

A partir do tipo de solo 

encontrado na através do 

ensaio de SPT (Standart 

Penetration Test) solo 

siltoargiloso,  buscou-se os 

dados no Quadro 1 

Pluviômetro 

Formato Precipitação: 

Volume 

Dados do IAPAR do 

município de Palmas-PR 

Intervalo de 

Precipitação: 5 min 

Unidade de 

Precipitação: mm 

TR = 500 anos Obra de Macrodrenagem 

Sub-bacia 

Área 

Dados extraídos a partir do 

aapa Topográfico em arquivo 

DWG 

Largura média 

LM= área da 

bacia/comprimento do 

percurso da água.  

Declividade 
Carta de Declividade em 

arquivo EPS 

Impermeabilização da 

Sub-bacia 

Determinado a partir do 

mapa da bacia hidrográfica e 

da imagem aérea em escala 

em arquivo DWG. 

 

 

Os dados de cada Sub-bacia: nó, exutório, área (ha), largura média (m), declividade da 

sub-bacia (%), área impermeável (%), que foram inseridos no Software SWMM 5.0 são 

apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Características das Sub-bacias Inseridas no SWMM 5.0 
 

Sub-bacias Nó Exutório 
Área 

(ha) 

Largura Média 

(m) 

Declividade 

(%) 

Impermeabilza

ção 

(%) 

Sub-bacia 1 N1 102 1000 6 0 

Sub-bacia 2 N2 85 1200 4 0 

Sub-bacia 3 N3 135 1300 8 0 

Sub-bacia 4 N4 113 1250 6 0 

Sub-bacia 5 N5 120 1000 3 40 

Sub-bacia 5A N5A 45 500 6 0 

Sub-bacia 5B N5B 71 900 8 0 

Sub-bacia 5C N5C 80 700 8 0 

Sub-bacia 5D N5 73 450 6 0 

Sub-bacia 6 N6 35 400 8 0 

Sub-bacia 7 N7 48 550 8 0 

Sub-bacia 8A N8A 32 600 8 0 

Sub-bacia 8 N8 54 600 6 0 

Sub-bacia 9 N9 66 650 7 40 

Sub-bacia 10 N10 60 550 2 50 

Sub-bacia 10A N10A 57 700 5 0 

Sub-bacia 10B N10B 46 700 6 0 

Sub-bacia 10C N10C 82 650 3 40 

Sub-bacia 10D N10 61 400 2 40 

 

 

As cotas dos Nós foram definidas com 1110 m para o Nó 1 e para a cota do Exutório 

com 1072 m. A seção do canal é retangular aberta, com largura média de três metros, com 

profundidade média de um metro. Esses dados foram extraídos do mapa topográfico em 

arquivo DWG. A Tabela 6 demonstra os dados do conduto e do nó de cada sub-bacia que 

foram inseridos no SWMM 5.0. 
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Tabela 6 – Dados do Conduto e do Nó de cada Sub-bacia Inseridos no SWMM 5.0 
Conduto Nó 

Trecho 
(Conduto) 

Comprimento 
(m) 

Forma Retangular Aberto 
Nó 

(Conexão) 
Cota Radier  

(m) Profun.Max. 
Lag. 
Base 

1 1900 2 3.7 1 1110 

2 700 2 3.8 2 1100 

3 1000 2.5 4 3 1090 

4 600 2.5 4 4 1080 

5A 1000 1.8 2.5 5A 1095 

5B 1000 1.8 2.5 5B 1085 

5C 400 2 3 5C 1080 

5 800 2.5 4 5 1078 

6 300 2.5 4 6 1076 

7 300 2.5 4 7 1075 

8 700 1.3 3 8 1074 

9 1000 2.3 3.5 9 1073.5 

10 550 1.3 3.5 10 1073 

10A 500 1.3 3 10A 1080 

10B 1200 1.3 3 10B 1076 

10C 500 1.3 3 10C 1074 

11 300 2 4 Exutório1 1072 

 

Os dados pluviométricos foram selecionados a partir da fórmula de Intensidade 

Duração e Frequência – IDF de chuva para Palmas-PR, os dados foram adquiridos através do 

Software Pluvio 2.1. 

 
� =

1303,47 × ���,���

(� + 12)�,	��
 

 

 

TR = Tempo de Retorno (anos) 

t = duração da chuva (min) 

Fonte: Pluvio 2.1 (2013) 

 

Por ser um estudo de macrodrenagem optou-se pelo Tempo de Retorno = 500 anos; o 

intervalo de tempo de 5 em 5 minutos; a escolha para esse tempo foi motivada pelo fato 



78 

 
 

ocorrido em 28 de dezembro de 2013, no qual, choveu 103mm em 45 minutos; o pluviograma 

ilustra a chuva para esse dia (Figura 31).  

 

Figura 31 – Pluviograma do Dia 28 de Dezembro de 2013 para Palmas-PR 

 
Fonte: IAPAR (2013) 

Utilizou-se o método de blocos alternados para determinação da chuva de projeto 

para Palmas-Pr; demonstra-se na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Método de Blocos Alternados para Determinação da Chuva de Projeto para 
Palmas-PR 

TR = 500 anos     

Duração  
(min) 

I  
(mm/h) 

Delta P 
(mm) 

Blocos 
(mm) 

Intervalo de 
tempo 
(min) 

Hietograma 
(mm) 

5 283,37 23,61 23,61 0-5 min 3,33 

10 229,67 38,28 14,66 5-10 min 4,79 

15 194,36 48,59 10,31 10-15 min 6,23 

20 169,23 56,41 7,82 15-20 min 10,31 

25 150,34 62,64 6,23 20-25 min 23,61 

30 135,59 67,79 5,15 25-30 min 14,66 

35 123,71 72,17 4,37 30-35 min 7,82 

40 113,93 75,59 3,79 35-40 min 5,15 

45 105,71 79,29 3,33 40-45 min 3,79 

 

A partir dos cálculos através do método de blocos alternados para determinação da 

chuva de projeto, foi possível gerar o gráfico do hietograma (mm) para Palmas-PR (Gráfico 

2).  
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Gráfico 2 – Hietograma de Projeto para Palmas-PR 
 

 
Fonte: Autora (2014) 

 

Também foram analisados os dados diários precipitados fornecidos pelo Instituto 

Agronômico do Paraná – IAPAR, gerou-se um gráfico com a média diária entre todos esses 

anos (Gráfico 3). Segundo o Instituto Ambiental do Paraná - IAPAR (2013) a precipitação 

média anual de Palmas, obtida por dados diários entre 1986 e 2012, é de 5,7 mm.ano-1. 

 

Gráfico 3 – Precipitação – Média Dia/Ano no período de 01/01/1986 às 31/12/2012. 
 

 
Fonte: Adaptado de IAPAR (2013) 

 

Observa-se que em todos os dias existe possibilidade de chuva em Palmas-PR. A 

máxima de chuva foi no dia 17 de outubro com precipitação média de 16 milímetros; a 

mínima de chuva foi de 0,1 milímetro para o dia 14 de julho. 

Mesmo com todas essas informações, apenas os dados do hietograma foram 

inseridos no Software SWMM 5.0, no item Séries Temporais. Na sequência foi criado um 

0
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pluviômetro utilizando esta série temporal; o mesmo pluviômetro foi utilizado para todas as 

sub-bacias. 

Nas opções de simulação selecionou-se o Modelo de Infiltração Green-Ampt e como 

modelo de Propagação de Fluxo a Onda Dinâmica. Os valores para os parâmetros de 

infiltração de Green-Ampt com o tipo de solo selecionado apresenta-se no Quadro 4, esses 

dados foram baseados do Quadro 1. 

 

Quadro 4 – Valores para os Parâmetros de Infiltração de Green-Ampt com Tipo de Solo 
Selecionado 

Características do Solo 
Classe do Solo K(pol/h) K(mm/h) ψ(pol) ψ(mm) Ø CC WP 
Areia 4,74 120,396 1,93 49,02 0,437 0,062 0,024 
Areno-Siltoso 1,18 29,972 2,40 60,96 0,437 0,105 0,047 
Silto-Arenoso 0,43 10,922 4,33 109,98 0,453 0,190 0,085 
Silte 0,13 3,302 3,50 88,90 0,463 0,232 0,116 
Franco-Siltoso 0,26 6,604 6,69 169,93 0,501 0,284 0,135 
Silto-Areno-
Argiloso 0,06 1,524 8,66 219,96 0,398 0,244 0,136 
Silto-Argiloso 0,04 1,016 8,27 210,06 0,464 0,310 0,187 
Franco-Silto-
Argiloso 0,04 1,016 10,63 270,00 0,471 0,342 0,210 
Argilo-Arenoso 0,02 0,508 9,45 240,03 0,430 0,321 0,221 
Franco-Argiloso 0,02 0,508 11,42 290,07 0,479 0,371 0,251 
Argila 0,01 0,254 12,60 320,04 0,475 0,378 0,265 
K = condutividade hidráulica do solo saturado, polegadas/hora 
ψ =  pressão de sucção, polegadas (pressão de capilaridade) 
Ø = porosidade, fração 

CC =  capacidade de campo, fração 
(quantidade de água que o solo consegue 
armazenar) 

WP =  ponto de murcha, fração 
(quando a tensão que a planta aplica não é 
suficiente  
para retirar a água do solo, pois a força de 
adesão da  
água ao solo é maior que a força (ou pressão) 
que a 
 planta consegue realizar). 

Fonte: Rawls, W.J. et al. (1983). J. Hyd. Engr., 109:1316 apud USEPA (2012) 
 

Após a inserção de todos os dados, executou-se a simulação, analisou-se o relatório 

de estado e foram gerados alguns perfis (N1-E1; N5A-E1 e N10A-E1) o que permitiu 

observar a situação da inundação. Os dados obtidos pelo relatório de estado serão 

apresentados na sequência deste estudo. Inicia-se pelo Balanço Hídrico que é apresentado na 

Tabela 8. O intervalo de tempo utilizado foi de cinco minutos. 
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Tabela 8 – Balanço Hídrico 
 

Balanço Hídrico 

Volume  

Hectare*m 

(Decalitros) 

Volume 

x104  

(m3) 

Altura  

(mm) 

Precipitação Total 108,777 108,78  79,690 

Perdas por infiltração 34,256 35,26 25,096 

Escoamento superficial 74,735 74,73 54,751 

Armazenamento superficial 

Final 

0,158 0,16 0,115 

 

Observa-se que o balanço hídrico apresenta-se com grandes quantidades para 

escoamento superficial e baixa quantidade de armazenamento superficial final. O interesse em 

aplicar o LID (Low impact development), técnicas compensatórias em drenagem urbana é 

justamente para melhorar esse cenário, diminuir o escoamento superficial e aumentar o 

armazenamento superficial final. 

A continuidade da propagação de fluxo é apresentada na Tabela 9. A efluência 

externa é a quantidade de água que sai no exutório das sub-bacias. 

  

Tabela 9 – Continuidade da Propagação de Fluxo 
 

Continuidade da Propagação de 

Fluxo 

Volume  

Hectare*m 

(decalitros) 

Volume 

x104  

(m3) 

Volume 

106  

(L) 

Afluência Período Chuvoso 74,735 74,73 747,360 

Efluência Externa 27,913 27,91 279,132 

Efluência Interna 46,992 46,99 469,922 

Perdas por Armazenamento 0,000 0,00 0,000 

Volume Inicial Armazenado 0,000 0,00 0,001 

Volume Final Armazenado 0,018 0,02 0,180 

 

Observa-se que há grande quantidade de efluência interna, dados que motivam para a 

sobrecarga e inundação nos condutos e nós. A quantidade de volume final armazenado é 
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insignificante. O interesse deste trabalho é conseguir o máximo de armazenamento possível, 

para isso serão utilizadas as unidades de armazenamento, um tipo de nó do SWMM 5.0. 

A Tabela 10 apresenta a síntese de escoamento superficial por Sub-bacia. A partir 

dessa tabela é possível analisar a quantidade de precipitação, a infiltração e o escoamento 

superficial. 

 

Tabela 10 – Síntese de Escoamento Superficial por Sub-bacia 
 

Sub-bacia 

Precip. 

Total 

(mm) 

Infilttração 

Total 

(mm) 

Runoff 

Total 

(mm) 

Runoff 

Total 

106  

 (L) 

Pico 

Runoff 

(L.S-1) 

Coef. 

Runoff 

S1 79,69 29,08 50,80 51,81 16393,21 0,637 

S2 79,69 27,78 52,12 44,30 15255,22 0,654 

S3 79,69 29,22 50,65 68,37 21424,38 0,636 

S4 79,69 28,11 51,79 58,52 19731,91 0,650 

S5 79,69 17,44 62,30 74,76 37825,73 0,782 

S5A 79,69 30,95 48,89 22,00 6198,76 0,613 

S5B 79,69 26,00 53,94 38,30 14797,88 0,677 

S5C 79,69 28,83 51,05 40,84 13130,80 0,641 

S5D 79,69 33,15 46,66 34,06 8499,96 0,586 

S6 79,69 26,76 53,17 18,61 6850,75 0,667 

S7 79,69 26,74 53,19 25,53 9410,51 0,667 

S8A 79,69 23,39 56,65 18,13 8462,13 0,711 

S8 79,69 28,07 51,82 27,98 9457,50 0,650 

S9 79,69 14,80 65,04 42,93 25493,60 0,816 

S10 79,69 14,23 65,44 39,27 20604,20 0,821 

S10A 79,69 28,00 51,89 29,58 10042,69 0,651 

S10B 79,69 25,72 54,23 24,95 9807,60 0,681 

S10C 79,69 17,68 62,05 50,88 25363,28 0,779 

S10D 79,69 19,76 59,89 36,54 16277,26 0,752 

 

O SWMM 5.0 ainda apresenta a Tabela 11 com a síntese do fluxo de entrada nos 

nós. A coluna Fluxo Máximo Lateral (L.S-1) e Volume Lateral (106 L)equivale à quantidade 
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de água proveniente da sub-bacia que deságua no seu respectivo nó. O Fluxo Máximo Total 

(L.S-1) e Volume Total (106 L) corresponde à água do conduto. Observa-se que o Nó Exutório 

E1 não há fluxo máximo lateral, pois não há sub-bacia ligada nesse exutório; a quantidade de 

água do exutório corresponde às águas que vêm pelo conduto. Os nós N1, N5A e N10A 

apresentam-se com a mesma quantidade de Fluxo Máximo Lateral e Fluxo Máximo Total; 

isso acontece, pois corresponde ao primeiro nó dos seus respectivos trechos. Observa-se que o 

volume total do Runoff (escoamento superficial da bacia) equivale ao Volume Lateral de 

entrada nos Nós. 

Tabela 11 – Síntese do Fluxo de Entrada nos Nós 

Nó Tipo 

Vazão 

Máximo 

Lateral 

(L.S-1) 

Vazão 

Máximo 

Total 

(L.S-1) 

 

Volume  

Lateral 

(106 L) 

Volume 

Total 

(106 L) 

N1 Conexão 16392,79 16392,79 51,838 51,814 

N2 Conexão 15254,36 31304,70 44,327 96,081 

N3 Conexão 21423,90 52376,71 68,405 164,476 

N4 Conexão 19730,96 71605,59 58,554 222,958 

N5 Conexão 43271,91 129747,43 109,042 424,247 

N5A Conexão 6196,74 6196,74 22,006 22,000 

N5B Conexão 14796,31 20818,79 38,336 60,299 

N5C Conexão 13130,39 33729,78 40,858 101,096 

N6 Conexão 6850,17 60631,79 18,624 315,993 

N7 Conexão 9409,71 69944,90 25,551 341,141 

N8A Conexão 8449,30 8449,30 18,153 18,128 

N8 Conexão 9457,03 65486,10 28,001 335,408 

N9 Conexão 25404,24 38251,46 43,081 221,238 

N10 Conexão 36652,87 55865,84 76,003 284,298 

N10A Conexão 10042,18 10042,18 29,598 29,598 

N10B Conexão 9806,48 19786,45 29,970 54,522 

N10C Conexão 25325,70 35946,61 51,022 97,666 

E1 Exutório 0,00 46790,75 0,000 279,131 

 

O SWMM 5.0 além do relatório de estado fornece o Perfil da Cota do nível da água. 

Foram gerados três perfis, são eles: Nó N1-E1 (Figura 32); N5A-E1 (Figura 33) e N10A-E1 



 

(Figura 34). No primeiro perfil

identificada sempre que a linha azul

   

Figura 32

 

A Figura 33 apresenta 

houve inundação do nó N5C ao 

 

Figura 33
 

A Figura 34 ilustra o perfil d

houve inundação no nó N10B ao N10

No primeiro perfil ocorreu inundação nos nós N4 a N10. A inundação é 

identificada sempre que a linha azul chega ao limite da seção do nó (Figura 

32– Perfil da Cota do Nível da Água: Nó N1-

apresenta o perfil da cota do nível da água: Nó N5A

o nó N5C ao N10. 

 – Perfil da Cota do Nível da Água: Nó N5A 

ilustra o perfil da cota do nível da água do Nó 10A 

inundação no nó N10B ao N10. 
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ocorreu inundação nos nós N4 a N10. A inundação é 

Figura 32). 

-E1 

 

ota do nível da água: Nó N5A-E1; observa-se que 

Perfil da Cota do Nível da Água: Nó N5A – E1 

 

a cota do nível da água do Nó 10A – E1 observa-se que 



 

 

Figura 34 –

O relatório de estado apresenta duas tabelas:

síntese de inundação no nó. 

superior do conduto; esses dados são apresent

 

Tabela 
 

Nó 

N4 

N5 

N5C

N6 

N7 

N8 

N9 

N10

N10B

N10C

 

Já a síntese de Inundação

alagando ou não. A Tabela 

– Perfil da Cota do Nível da Água: Nó N10A 

e estado apresenta duas tabelas: a síntese de sobrecaga nos nós e a 

síntese de inundação no nó. A sobrecarga nos nós ocorre quando a água ultrapassa a geratri

esses dados são apresentados na Tabela 12: 

Tabela 12 – Síntese de Sobrecarga no Nó 

 Tipo Horas de Sobrecarga 

 Conexão 0,31 

 Conexão 0,80 

N5C Conexão 0,15 

 Conexão 0,05 

 Conexão 0,92 

 Conexão 1,55 

 Conexão 1,70 

N10 Conexão 0,21 

N10B Conexão 0,42 

N10C Conexão 0,75 

síntese de Inundação no Nó, refere-se a toda água que transbor

Tabela 13 apresenta a síntese de inundação nos nós. 

85 

 

Cota do Nível da Água: Nó N10A – E1 

 

sobrecaga nos nós e a 

A sobrecarga nos nós ocorre quando a água ultrapassa a geratriz 

 

água que transborda um nó, 
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Tabela 13 – Síntese de Inundação no Nó 
 

Nó Horas de 

Inundação 

Vazão Máxima 

(L.S-1) 

Volume Total 

Inundado  

(106 L) 

N4 0,31 11611,05 8,585 

N5 0,80 75976,90 127,343 

N5C 0,15 1791,70 0,320 

N6 0,05 7340,67 0,545 

N7 0,92 22725,71 51,826 

N8 1,54 48051,97 157,665 

N9 1,69 26963,83 71,131 

N10 0,21 10017,46 5,116 

N10B 0,42 7311,74 7,772 

N10C 0,75 28227,13 39,683 

 

Para este caso, os nós com sobrecarga foram os mesmos nós inundados, mas é 

comum ter nó com sobrecarga e não ocorrer a inundação. 

O relatório de estado também forneceu a síntese da Capacidade de Efluência do 

Exutório. Essa capacidade equivale à quantidade de água que vai para o exutório. A intenção 

é a diminuição desse volume, o que será conseguido com a implantação das unidades de 

armazenamento. A Tabela 14 apresenta a capacidade de efluência do exutório. 

 

Tabela 14 – Capacidade de Efluência Exutório 
 

Nó exutório Fluxo Médio 

(L.S-1) 

Fluxo Máximo 

(L.S-1) 

Volume Total 

(106 L) 

E1 11668,45 46190,75 279,131 

 

Já a síntese do Fluxo dos Trechos, apresenta-se na Tabela 15. Observa-se a 

quantidade de fluxo máximo (L.S-1) que o conduto está recebendo e a velocidade máxima do 

escoamento (m/s). 
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Tabela 15 – Síntese do Fluxo dos Trechos 
 

Trecho Tipo Fluxo Máximo  

(L.S-1) 

Veloc. Máxima  

(m/s) 

T1 Conduto 16245,03 4,89 

T2 Conduto 31143,14 6,83 

T3 Conduto 52319,99 6,60 

T4 Conduto 61939,49 6,19 

T5A Conduto 6190,15 2,53 

T5B Conduto 20724,03 5,00 

T5C Conduto 33150,82 5,53 

T5 Conduto 54388,37 5,55 

T6 Conduto 60702,88 6,10 

T7 Conduto 47978,34 4,80 

T8 Conduto 8507,93 3,61 

T9 Conduto 21211,80 2,63 

T10 Conduto 19708,00 4,45 

T11 Conduto 46190,75 5,77 

T10A Conduto 10022,02 3,45 

T10B Conduto 12510,24 3,21 

T10C Conduto 12535,74 3,23 

 

Além dessa quantidade de fluxo nos trechos, o SWMM 5.0 apresenta uma lista dos 

condutos que estão sofrendo sobrecarga (Tabela 16).  

 

Tabela 16 - Condutos com Sobrecarga 
 

Condutos 

Horas (cheio) Horas Fluxo 

Acima Normal Ambas as 

Extremidades 

Extremidade de 

Montante 

Extremidade de 

Jusante 

T4 0,31 0,31 0,31 0,01 

T5 0,05 0,05 0,06 0,66 

T6 0,05 0,05 0,06 0,01 

T7 0,92 0,92 0,93 0,01 

T9 0,01 0,01 0,01 1,59 

T10 1,00 1,00 1,00 2,17 
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Conclusão. 

Condutos 

Horas (cheio) Horas Fluxo 

Acima Normal Ambas as 

Extremidades 

Extremidade de 

Montante 

Extremidade de 

Jusante 

T10B 0,42 0,42 0,42 0,01 

T10C 0,75 0,75 0,75 0,01 

 

Vários condutos apresentaram sobrecarga; espera-se melhorar esse cenário com a 

aplicação das unidades de armazenamento (reservatórios off line), que reteria a água antes de 

ocasionar a sobrecarga nos condutos. 

Apresenta-se na próxima sessão a mesma área de estudo, porém, com a aplicação dos 

LIDs e das unidades de armazenamento. 

 

6.5 SIMULAÇÃO UTILIZANDO O SOFTWARE SWMM 5.0 – NOVO CENÁRIO COM 

IMPLANTAÇÃO DOS LIDs E UNIDADES DE ARMAZENAMENTO 

Após constatados os pontos de inundações, abriu-se um novo arquivo, para trabalhar 

com a implantação dos LIDs e das unidades de armazenamento (reservatórios off line). 

Optou-se pela utilização dos LIDs, valas de infiltração, pavimento permeável e bacias de 

filtração; em cada sub-bacia foi utilizado 20% de controle LID; para as sub-bacias no meio 

urbano, utilizaram-se 10% de bacias de filtração e 10% de pavimento permeável; para as sub-

bacias da área rural ou ainda não urbanizadas utilizaram-se as valas de infiltração, ocupando 

20% da sub-bacia. Os valores de 20% foi estipulado para garantir que terá a área permeável 

na sub-bacia. 

As unidades de armazenamento  do tipo retenção foram colocadas à montante da área 

inundada, com o intuito de reter em média 50% da onda de cheia que vem pela área de 

contribuição da sub-bacia e pelo canal, isso para uma chuva com Tempo de Retorno (TR) de 

500 anos. 

Após a inserção das unidades de armazenamento, com adição de mais nós e trechos, 

também com a adição de LID, o simulador apresentou-se da seguinte forma (Figura 35): para 

cada unidade de armazenamento, acrescentou-se um nó do tipo conexão e dois trechos, dessa 

forma foi possível simular a unidade de armazenamento do tipo reservatório off line. 



 

Figura 35 – Mapa da Área de Estudo M
Unidades de A

Nos dados da sub-bacia 

anteriormente, após a adição do controle, a porcentagem de área impermeável deverá ser 

modificada para a porcentagem de área impermeável restante na porção da sub

ocupada pelo controle; quando se instala o LID

cálculo dessa ocupação. As 

e serão trabalhados 20% com tratamento LID, ent

calcula-se a nova taxa impermeável

Nova taxa impermeável

E a sub-bacia 10 tem 50% de

com LID, então: 

Nova taxa impermeável

Mapa da Área de Estudo Modelada no SWMM 5.0 com Implantação das 
Unidades de Armazenamento do Tipo Retenção 

 
bacia foram alterados apenas a área permeável, pois

pós a adição do controle, a porcentagem de área impermeável deverá ser 

modificada para a porcentagem de área impermeável restante na porção da sub

quando se instala o LID, em áreas impermeáveis 

cálculo dessa ocupação. As Sub-bacias 5, 9, 10, 10C e 10D tem sua área impermeável de 40% 

20% com tratamento LID, então a partir do manual do USEPA (2012) 

se a nova taxa impermeável:  

 

axa impermeável = (1-0,20)x40/100-0,20x40) = 34%

 

bacia 10 tem 50% de sua área impermeável e 20% dessa serão

axa impermeável = (1-0,20)x50/100-0,20x50) = 44,4

89 

 

com Implantação das 
 

 

foram alterados apenas a área permeável, pois, como citado 

pós a adição do controle, a porcentagem de área impermeável deverá ser 

modificada para a porcentagem de área impermeável restante na porção da sub-bacia não 

em áreas impermeáveis é necessário fazer o 

a área impermeável de 40% 

manual do USEPA (2012) 

= 34% 

sua área impermeável e 20% dessa serão trabalhados 

0,20x50) = 44,4% 
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Houve apenas essas substituições nas sub-bacias. Os trechos e os nós do tipo conexão 

acrescentados são apresentados na Figura 18. A Cota Radier de foi estimada a partir das cotas 

de nível encontrada no mapa topográfico da área de estudo. 

 

Tabela 17 – Dados dos Condutos e dos Nós Acrescentados para a Implantação das Unidades 
de Armazenamento em cada Sub-bacia Inseridos no SWMM 5.0 

 

Conduto Nó 

Trecho 
(Conduto) 

Comprimento 
(m) 

Forma Retangular Aberto Nó 
(Conexão) 

Cota Radier 
(m) Profun.Max. Lag. 

Base 

Ta1 100 3 3 N2a 1098,5 

Tb2 100 3 3 DEP2 1097 

T3a 100 3 3 N3a 1088,5 

T3b 100 3 3 DEP3 1086 

T4a 100 3 3 N4A 1079 

T4b 100 3 3 DEP4 1077 

T5c1 100 3 3 N5c1 1079 

T5c2 100 3 3 DEP5 1077 

T5a1 100 3 3 N5ab1 1077 

T5a2 100 3 3 DEP5 1075 

T6a 100 3 3 N6a 1074,5 

T6b 100 3 3 DEP6 1073 

T7a 100 3 3 N7a 1073,5 

T7b 100 3 3 DEP7 1072 

T8a 100 3 3 N8A1 1073,8 

T8b 100 3 3 DEP8 1071 

T9AB 500 2,30 3,5 N8AB 1073,6 

T8AB1 100 3 3 N8AB1 1072 

T8AB2 100 3 3 DEP8 1070,6 

T9a 100 3 3 N9A 1072,4 

T9b 100 3 3 DEP9 1070,4 

T10b1 100 3 3 N10b1 1074,5 

T10b2 100 3 3 DEP10B 1073 



91 

 
 

Conclusão. 

Conduto Nó 

Trecho 
(Conduto) 

Comprimento 
(m) 

Forma Retangular Aberto Nó 
(Conexão) 

Cota Radier 
(m) Profun.Max. Lag. 

Base 

T10C1 100 3 3 N10C1 1073,5 

T10C2 100 3 3 DEP10C 1070 

 

Para essa simulação mantiveram-se os dados pluviométricos, os dados para 

infiltração e o modelo de transporte hidráulico, utilizando a onda dinâmica. Após a 

verificação de todos os dados, executou-se a simulação, analisou-se o relatório de estado e 

observaram-se os perfis (N1-E1; N5A-E1 e N10A-E1). Os dados obtidos pelo relatório de 

estado são apresentados neste trabalho; inicia-se com a Tabela 18 apresentando os valores 

para Balanço Hídrico antes e depois da implantação LID. 

 

Tabela 18 – Balanço Hídrico antes e depois da Implantação do LID 
 

Balanço Hídrico 

ANTES  

IMPLANTAÇÃO DO LID 

DEPOIS 

IMPLANTAÇÃO DO LID 

Volume  

Hectare*m 

(Decalitros) 

Volume 

x104  

(m3) 

Altura 

(mm) 

Volume  

Hectare*m 

(Decalitros) 

Volume 

x104  

(m3) 

Altura 

(mm) 

Precipitação Total 108,777 108,78  79,690 108,777 108,78 79,690 

Perdas por infiltr. 34,256 35,26 25,096 30,792 30,79 22,558 

Escoam.superficial 74,735 74,73 54,751 61,085 61,08 44,751 

Arm. Superf. Final 0,158 0,16 0,115 17,268 17,27 12,651 

 

Com a aplicação do LID ocorreram melhorias nos resultados do balanço hídrico, 

diminuiu-se o escoamento superficial em 18,26%. 

A continuidade da propagação de fluxo antes e depois da aplicação das Unidades de 

Armazenamento é apresentada na Tabela 19. 

.  
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Tabela 19 – Continuidade da Propagação de Fluxo antes e depois da Aplicação dos 

Reservatórios off line 

 

Continuidade da 

Propagação de 

Fluxo 

Antes da Aplicação do 

Reservatório off line 

Depois da Aplicação do 

Reservatório off line 

Volume 

Hectare*m 

(Decalitros) 

Volume 

x104 

(m3) 

Volume 

(106 L)  

Volume 

Hectare*m 

(Decalitros) 

Volume 

x104 

(m3) 

Volume 

(106 L) 

Afluência Período 

Chuvoso 

74,735 74,73 747,360 61,086 61,08 610,868 

Efluência Externa 27,913 27,91 279,132 7,674 7,67 76,746 

Efluência Interna 46,992 46,99 469,922 0,000 0,00 0,000 

Perdas por Armaz. 0,000 0,00 0,000 2,468 2,47 24,675 

Vol.Inicial.Arma. 0,000 0,00 0,001 0,000 0,00 0,002 

Vol.Final.Armaz. 0,018 0,02 0,180 50,935 50,93 509,354 

 

 

A tabela 20 demonstra a quantidade de armazenamento do volume final e a total 

anulação da efluência interna; essa anulação contribuiu para a não sobrecarga e não inundação 

dos nós e trechos. Reduziu significativamente a efluência externa, que é a quantidade de água 

que sai no exutório das sub-bacias. Como cada unidade de armazenamento tem seu radier 

possível de infiltração, houve também, o aumento nas perdas por armazenamento.  

A Tabela 20 apresenta a síntese de escoamento superficial por Sub-bacia antes e 

depois da implantação das Unidades de Armazenamento. A partir dessa tabela é possível 

analisar a quantidade de precipitação, a infiltração e o escoamento superficial. 

 

Tabela 20 – Síntese de Escoamento Superficial por Sub-bacia antes e depois da implantação 
das Unidades de Armazenamento 

 

Sub-

bacia 

P

Precip. 

Total 

(mm) 

Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Infilt. 

Total 

(mm) 

Infilt. 

Total 

(mm) 

Runoff 

Total 

(mm) 

Runoff 

Total 

(mm) 

Runoff 

Total 

(106 L) 

Runoff 

Total 

(106 L) 

Pico 

Runoff 

(L.S-1) 

Pico 

Runoff 

(L.S-1) 

Coef. 

Runoff 

Coef. 

Runoff 

S1 79,69 29,08 23,54 50,80 42,17 51,81 43,01 16393,21 15243,64 0,637 0,529 

S2 79,69 27,78 22,58 52,12 43,15 44,30 36,68 15255,22 14043,13 0,654 0,542 
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Conclusão. 

Sub-

bacia 

P

Precip. 

Total 

(mm) 

Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Infilt. 

Total 

(mm) 

Infilt. 

Total 

(mm) 

Runoff 

Total 

(mm) 

Runoff 

Total 

(mm) 

Runoff 

Total 

(106 L) 

Runoff 

Total 

(106 L) 

Pico 

Runoff 

(L.S-1) 

Pico 

Runoff 

(L.S-1) 

Coef. 

Runoff 

Coef. 

Runoff 

S3 79,69 29,22 23,65 50,65 42,06 68,37 56,78 21424,38 19943,09 0,636 0,528 

S4 79,69 28,11 22,82 51,79 42,91 58,52 48,49 19731,91 18212,42 0,650 0,538 

S5 79,69 17,44 23,28 62,30 49,04 74,76 58,85 37825,73 29688,77 0,782 0,615 

S5A 79,69 30,95 24,93 48,89 40,74 22,00 18,33 6198,76 5793,89 0,613 0,511 

S5B 79,69 26,00 21,26 53,94 44,52 38,30 31,61 14797,88 13445,76 0,677 0,559 

S5C 79,69 28,83 23,35 51,05 42,36 40,84 33,89 13130,80 12188,00 0,641 0,532 

S5D 79,69 33,15 26,58 46,66 39,06 34,06 28,52 8499,96 7943,23 0,586 0,490 

S6 79,69 26,76 21,82 53,17 43,94 18,61 15,38 6850,75 6248,98 0,667 0,551 

S7 79,69 26,74 21,80 53,19 43,95 25,53 21,10 9410,51 8582,33 0,667 0,552 

S8A 79,69 23,39 19,34 56,65 46,52 18,13 14,89 8462,13 7746,62 0,711 0,584 

S8 79,69 28,07 22,79 51,82 42,94 27,98 23,19 9457,50 8726,74 0,650 0,539 

S9 79,69 14,80 18,70 65,04 53,68 42,93 35,43 25493,60 23151,95 0,816 0,674 

S10 79,69 14,23 14,05 65,44 51,53 39,27 30,92 20604,20 16714,63 0,821 0,647 

S10A 79,69 28,00 22,74 51,89 42,99 29,58 24,50 10042,69 9261,42 0,651 0,539 

S10B 79,69 25,72 21,05 54,23 44,73 24,95 20,57 9807,60 8943,16 0,681 0,561 

S10C 79,69 17,68 23,49 62,05 48,83 50,88 40,04 25363,28 19944,81 0,779 0,613 

S10D 79,69 19,76 25,25 59,89 47,02 36,54 28,68 16277,26 12848,26 0,752 0,590 

 

Os resultados apresentados demonstra a diminuição do escoamento superficial e do 

pico do escoamento. Já os resultados LIDs, bem como as aplicações realizadas por sub-bacia, 

são apresentados na Tabela 21.  

 
Tabela 21 - Resultados dos LIDs 

 

Sub-

Bacia 

LID Precipitação 

Total 

(mm) 

Perdas por 

Infiltração 

(mm) 

Escoamento 

superficial 

(mm) 

Armazenamento 

Final 

(mm) 

S1 Valas Infiltração 79,69 8,44 0,45 70,85 

S2 Valas Infiltração 79,69 8,44 0,45 70,85 

S3 Valas Infiltração 79,69 8,45 0,45 70,85 

S4 Valas Infiltração 79,69 8,44 0,45 70,85 

S5 Pavimento Poroso 79,69 79,55 0,28 0,00 

S5 Bacia de Filtração 79,69 5,03 0,00 75,27 

S5A Valas Infiltração 79,69 8,44 0,45 70,85 
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Conclusão. 

Sub-

Bacia 

Sub-Bacia LID Precipitação 

Total 

(mm) 

Perdas por 

Infiltração 

(mm) 

Escoamento 

superficial 

(mm) 

S5B Valas Infiltração 79,69 8,44 0,45 70,85 

S5C Valas Infiltração 79,69 8,44 0,45 70,85 

S5D Valas Infiltração 79,69 8,44 0,45 70,85 

S6 Valas Infiltração 79,69 8,44 0,45 70,85 

S7 Valas Infiltração 79,69 8,44 0,45 70,85 

S8A Valas Infiltração 79,69 8,44 0,45 70,85 

S8 Valas Infiltração 79,69 8,44 0,45 70,85 

S9 Pavimento Poroso 79,69 79,55 0,28 0,00 

S9 Bacia de Filtração 79,69 5,03 0,00 75,27 

S10 Valas Infiltração 79,69 8,44 0,45 70,85 

S10A Valas Infiltração 79,69 8,44 0,45 70,85 

S10B Valas Infiltração 79,69 8,44 0,45 70,85 

S10C Pavimento Poroso 79,69 79,55 0,28 0,00 

S10C Bacia de Filtração 79,69 5,03 0,00 75,27 

S10D Pavimento Poroso 79,69 79,55 0,28 0,00 

S10D Bacia de Filtração 79,69 5,03 0,00 75,27 

 

Analisando os resultados LIDs é possível verificar que as valas de infiltração e a 

bacia de filtração têm como principal objetivo o armazenamento; o pavimento permeável tem 

como principal função a infiltração; os resultados são satisfatórios. 

A síntese do fluxo de entrada nos nós é apresentada na Tabela 22. A coluna Fluxo 

Máximo Lateral (106 L) e Volume Lateral (106 L) equivale à quantidade de água proveniente 

da sub-bacia que deságua no seu respectivo nó. Os nós que apresentarem zero é porque não 

têm sub-bacia ligada a esse nó. O Fluxo Máximo Total (L.S-1) e Volume Total (106 L) 

correspondem a água do conduto somado às águas das sub-bacias.  

Os nós N1, N5A e N10A apresentam-se na mesma quantidade de Fluxo Máximo 

Lateral e Fluxo Máximo Total; isso acontece, pois corresponde ao primeiro nó dos seus 

respectivos trechos. Às unidades de armazenamentos do tipo retenção foram atribuídos os 

nomes de DEPs e retêm em média 50% do volume total (106 L). Observa-se que o volume 
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total do Runoff (escoamento superficial da bacia) equivale ao Volume Lateral de entrada nos 

Nós. 

Tabela 22 – Síntese do Fluxo de Entrada nos Nós 
 

Nó Tipo 
Fluxo 

Máx.Lat. 
(L.S-1) 

Fluxo Máx. 
Total  
(L.S-1) 

Vol. 
Lateral  
(106 L) 

 

Vol. Total  
(106 L) 

 

N1 Conexão 15241,80 15241,80 42,974 43,014 

N2 Conexão 14040,61 28929,88 36,658 79,672 

N2a Conexão 0,00 12592,15 0,000 34,958 

N3 Conexão 19940,82 35975,72 56,724 101,456 

N3a Conexão 0,00 16661,27 0,000 47,091 

N4 Conexão 18209,43 37332,31 48,453 102,820 

N4A Conexão 0,00 20400,62 0,000 57,036 

N4A1 Conexão 0,00 16822,79 0,000 45,755 

N4ab1 Conexão 0,00 7831,24 0,000 21,300 

N5 Conexão 34730,07 52373,93 87,470 146,623 

N5A Conexão 5793,62 5793,62 18,310 18,334 

N5ab1 Conexão 0,00 30532,06 0,000 87,126 

N5B Conexão 13445,12 19082,29 31,601 49,932 

N5C Conexão 12186,41 31026,12 33,856 83,801 

N5c1 Conexão 0,00 18306,58 0,000 48,965 

N6 Conexão 6247,94 28192,22 15,373 74,852 

N6a Conexão 0,00 16902,66 0,000 45,536 

N7 Conexão 8580,94 19812,65 21,090 50,393 

N7a Conexão 0,00 11934,40 0,000 30,458 

N8 Conexão 8725,29 23942,61 23,169 57,992 

N8A Conexão 7744,05 7744,05 14,896 14,886 

N8A1 Conexão 0,00 11971,91 0,000 30,325 

N8AB Conexão 0,00 14751,49 0,000 30,453 

N8AB1 Conexão 0,00 14724,32 0,000 28,490 

N9 Conexão 23148,90 24935,63 35,582 41,691 

N9A Conexão 0,00 21520,97 0,000 36,832 

N10b1 Conexão 0,00 13529,77 0,000 33,737 
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Conclusão. 

Nó Tipo 
Fluxo 

Máx.Lat. 
(L.S-1) 

Fluxo Máx. 
Total  
(L.S-1) 

Vol. 
Lateral  
(106 L) 

 

Vol. Total  
(106 L) 

 

N10C Conexão 19943,35 22759,26 40,138 51,357 

N10 Conexão 29561,40 35977,29 59,741 81,097 

N10A Conexão 9259,85 9259,85 24,487 24,504 

N10B Conexão 8941,98 18077,43 20,573 45,066 

N10C1 Conexão 0,00 15177,69 0,000 31,926 

E1 Exutório 0,00 34681,92 0,000 76,745 

DEP2 Armazen. 0,00 12624,80 0,000 34,828 

DEP3 Armazen. 0,00 16692,06 0,000 47,088 

DEP4 Armazen. 0,00 20427,35 0,000 57,017 

DEP4A1 Armazen. 0,00 7854,09 0,000 21,299 

DEP5 Armazen. 0,00 30567,37 0,000 87,124 

DEP5C Armazen. 0,00 18337,74 0,000 48,966 

DEP6 Armazen. 0,00 16928,01 0,000 45,518 

DEP7 Armazen. 0,00 11956,41 0,000 30,440 

DEP8 Armazen. 0,00 12009,38 0,000 30,321 

DEP8AB Armazen. 0,00 14765,15 0,000 28,490 

DEP9 Armazen. 0,00 21599,83 0,000 36,832 

DEP10B Armazen. 0,00 13548,76 0,000 33,718 

DEP10C Armazen. 0,00 15221,13 0,000 31,923 

 

Após o tratamento com os LIDs e com as unidades de armazenamento, que, para o 

estudo foram consideradas como grandes reservatórios de retenção, gerou-se o Perfil da Cota 

do nível da água para verificar se havia casos de inundação. Foram gerados três perfis, são 

eles, Nó N1-E1 (Figura 36); N5A-E1 (Figura 37) e N10A-E1 (Figura 38). 

 



 

Figura 36 – Perfil da Cota do Nível da Água: Nó N1

 

 

Observa-se que não houve inundação em nenhum nó.

 

Figura 37 – Perfil da Cota do Nível da Água: Nó N5A 

 

 

Neste perfil, observa

 

Perfil da Cota do Nível da Água: Nó N1-E1 após a Implantação do LID 
Unidades de Armazenamento 

se que não houve inundação em nenhum nó. 

Perfil da Cota do Nível da Água: Nó N5A – E1 após a Implantação do LID 
Unidades de Armazenamento 

Neste perfil, observa-se que não houve inundação em nenhum nó.
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mplantação do LID e das 

 

mplantação do LID e das 

 

inundação em nenhum nó. 



 

Figura 38 – Perfil da Cota do Nível da Água: Nó N10A 

 

 

Após a implantação

sobrecarga e inundação d

significa que a quantidade de armazenamento e os LIDs, foram suficientes para conter a 

inundação para uma chuva com tempo de recorrência de 500 anos.

Cada unidade de armazenamento tem 

classificadas como DEPs. 

respectiva área e profundidade.

 

  

Tabela 23
 

Unidade 

Armazenamento 

DEP2 

DEP3 

DEP4 

DEP4A1 

DEP5 

DEP5C 

DEP6 

Perfil da Cota do Nível da Água: Nó N10A – E1 após a Implantação do LID 
Unidades de Armazenamento 

Após a implantação dos LIDs e das Unidades de Armazenam

inundação do nó, foi nula. Não houve inundação e nem sobrecargas, isso 

significa que a quantidade de armazenamento e os LIDs, foram suficientes para conter a 

chuva com tempo de recorrência de 500 anos. 

Cada unidade de armazenamento tem volume diferenciado; para este estudo foram 

 A Tabela 23, apresenta cada unidade de armazenamento com 

ofundidade. 

23 - Dados de cada Unidade de Reservatório (DEP)

Profundidade  

(m) 

Área  

(m²) 

3 18000 

4 20000 

3 26000 

3 12000 

3 42000 

3 25000 

3 27000 
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mplantação do LID e das 

 

Unidades de Armazenamento, a síntese de 

. Não houve inundação e nem sobrecargas, isso 

significa que a quantidade de armazenamento e os LIDs, foram suficientes para conter a 

para este estudo foram 

, apresenta cada unidade de armazenamento com sua 

(DEP) 

 Volume  

(m³) 

 54000 

 80000 

 78000 

 36000 

 126000 

 75000 

 81000 
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Conclusão. 

Unid. 

Armazenamento 

Profundidade  

(m) 

Área  

(m²) 

Volume  

(m³) 

DEP7 3 18000 54000 

DEP8 3 15000 35000 

DEP8AB 3 19000 57000 

DEP9 3 25000 75000 

DEP10B 3 20000 60000 

DEP10C 3 20000 60000 

Total de área a ser desapropriada para execução das DEPs 287000 m² 

 

É possível analisar a síntese dos volumes acumulados em cada reservatório, bem 

como o volume médio, a porcentagem desse volume, o volume máximo e sua porcentagem; 

os dados são apresentados na Tabela 24. 

 

Tabela 24 – Síntese dos Volumes Acumulados nas Unidades de Armazenamento 
 

Unidade 

Armazenamento 

Volume Médio  

m³ 

Vol. Máximo  

m³ 

DEP2 22,822 33,379 

DEP3 31,372 45,709 

DEP4 38,305 55,381 

DEP4A1 14,055 20,501 

DEP5 60,045 84,712 

DEP5C 32,841 47,458 

DEP6 31,064 44,015 

DEP7 20,916 29,370 

DEP8 20,696 29,266 

DEP8AB 19,899 27,480 

DEP9 28,513 35,771 

DEP10B 23,253 32,625 

DEP10C 23,047 30,857 

 

A Efluência do Exutório diminuiu 72,5 % em relação ao estado inicial. A Tabela 25 

apresenta a capacidade de efluência do exutório antes e depois da aplicação das unidades de 

armazenamento. 
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Tabela 25 – Efluência do Exutório antes e depois da Aplicação das Unidades de 
Armazenamento  

 

Nó 

Exutório 

Antes Depois 

Vazão 

Med. 

(L.S-1) 

Fluxo 

Máx. 

(L.S-1) 

Volume 

Total  

(106 L) 
 

Fluxo 

Med. 

(L.S-1) 

Fluxo 

Máx. 

(L.S-1) 

Volume 

Total  

(106 L) 

E1 11668,45 46190,75 279,131 8754,33 34681,92 76,745 

 

Já a síntese do Fluxo dos Trechos, apresenta-se na Tabela 26. 

 

Tabela 26 – Síntese do Fluxo dos Trechos após a Implantação das Unidades de 
Armazenamento 

Trecho 
Fluxo Máximo 

(L.S-1) 

Veloc. Máxima 

(m/s) 

T1 15119,36 5,59 

T10 4046,90 1,03 

T10A 9235,07 4,98 

T10B 4509,67 2,06 

T10b1 13529,77 7,08 

T10b2 13548,76 9,79 

T10C 8059,34 2,43 

T10C1 15177,69 6,57 

T10C2 15221,13 12,39 

T11 34681,92 5,36 

T2 16224,40 6,41 

T3 19281,40 5,67 

T3a 16661,27 8,26 

T3b 16692,06 11,35 

T4 16822,79 5,26 

T4a 20400,62 7,81 

T4A1 8975,21 2,41 

T4ab1 7831,24 5,20 

T4ab2 7854,09 8,58 

T4b 20427,35 12,16 

T5 21974,45 5,42 
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Conclusão. 

Trecho 
Fluxo Máximo 

(L.S-1) 
Veloc. Máxima m/seg 

T5A 5758,36 2,44 

T5a1 30532,06 8,72 

T5a2 30567,37 15,25 

T5B 18972,70 6,43 

T5C 12791,53 4,01 

T5c1 18306,58 7,53 

T5c2 18337,74 11,89 

T6 11262,26 4,28 

T6a 16902,66 7,57 

T6b 16928,01 11,12 

T7 7871,26 2,25 

T7a 11934,40 6,79 

T7b 11956,41 9,24 

T8 7625,30 3,35 

T8a 11971,91 4,83 

T8AB1 14724,32 7,22 

T8AB2 14765,15 10,31 

T8b 12009,38 10,52 

T9 12216,63 3,88 

T9a 21520,97 7,85 

T9AB 3486,50 1,31 

T9b 21599,83 12,92 

Ta1 12592,15 6,10 

Tb2 12624,80 7,79 

 

Nenhum conduto sofreu sobrecarga. Com a implantação dessas unidades de 

armazenamento, conseguiu-se resultado satisfatório para o controle das cheias para chuva 

com tempo de retorno de 500 anos. As unidades de armazenamento tiveram como função 

atenuar o pico de vazão; não há inundação e nem sobrecarga nos condutos e nos nós. Os 

controles LIDs tiveram como função a melhoria do balanço hídrico, diminuição do 

escoamento superficial e aumento do armazenamento no meio urbano. 
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7 DISCUSSÃO 

Após a análise de todos os dados das unidades de armazenamento, fez-se a locação 

na bacia hidrográfica, a fim de identificar qual a dimensão que ocuparia e se haveria espaço 

no meio urbano para inserção das mesmas. 

A Figura 39 ilustra a locação das unidades de armazenamento dentro da bacia 

hidrográfica do Rio Lajeado, tanto na área rural quanto na área urbana. Essa é apenas uma 

previsão do espaço que as DEP ocupariam; não seriam executadas dessa forma. Para o projeto 

de execução, é necessário um estudo de revitalização urbana associada às questões 

ambientais, desapropriação de terras e inserção de áreas de preservação ambiental. 

 

Figura 39 – Locação das Unidades de Armazenamento na Bacia Hidrográfica do Rio Lajeado 
 

 

 

Cada unidade de armazenamento retém em média cinquenta por cento da onda de 

cheia para a chuva com tempo de retorno de quinhentos anos; a profundidade média de cada 

unidade de armazenamento é de três metros, pois a região é banhada por vários rios e se 

aprofundasse mais as unidades, poderia acontecer o afloramento do lençol freático.  



 

É necessário desapropriaç

armazenamento. Serão 287000

ambiental, que ocupa 15 metros de cada lado do rio.

A Figura 40 ilustra um plano massa

armazenamentos, das áreas de preservação am

trabalhada com as áreas mínimas exigidas 

Figura 40 – Propostas de Melhorias na Baci

 

 

desapropriação das áreas para a implantação das

287000 m² de área, sem levar em consideração a área de preservação 

ambiental, que ocupa 15 metros de cada lado do rio. 

ilustra um plano massa inicial da possível locação das unidades de 

, das áreas de preservação ambiental obrigatórias. A questão ambiental foi 

trabalhada com as áreas mínimas exigidas pela Legislação ambiental 12.727 de 2012

 
Propostas de Melhorias na Bacia Hidrográfica do Rio Lajeado: Plano Massa 

Inicial 
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para a implantação das unidades de 

área, sem levar em consideração a área de preservação 

ossível locação das unidades de 

A questão ambiental foi 

Legislação ambiental 12.727 de 2012. 

a Hidrográfica do Rio Lajeado: Plano Massa 
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Além das unidades de armazenamento fez-se o controle com os LIDs (bacias de 

filtração, pavimento permeável e valas de infiltração). São técnicas compensatórias em 

drenagem urbana, também conhecidas como drenagem urbana de baixo impacto (LID). Cada 

sub-bacia deverá adotar 20% com tratamento LIDs; na área rural optou-se pelas valas de 

infiltração, na área urbana se dividiram em 10% com bacias de filtração e 10% pavimentos 

permeáveis.  

Com esse tipo de sistema é possível inserir espaços verdes dentro do meio urbano, 

melhorando a qualidade e a paisagem do ambiente. É importante salientar que não existe um 

projeto padrão para esse tipo de infraestrutura verde, mas, sim, projetos que condizem com a 

realidade local, com os condicionantes, clima, vegetação, solo, traçado urbano, entre outros. 

Para a implantação dessas valas devem-se considerar algumas recomendações da 

NBR 7229:1993, que determina para valas de infiltração não vegetadas o comprimento de no 

máximo 30 metros e que o fundo das mesmas deve estar, no mínimo, a 1,5 metros do lençol 

freático. 

As valas de infiltração foram dimensionadas com dois metros de profundidade, sua 

função é armazenar para depois infiltrar naturalmente no solo; com base no ensaio de 

penetração dinâmica (Standart Penetration Test ou SPT), realizado por profissionais em um 

lote na região de estudo da bacia hidrográfica do Rio Lajeado; observou-se como tipo de solo 

a argila siltosa e o nível do lençol freático para este local era de 4,17 metros. Justifica-se esse 

lençol freático superficial, devido ao fato, do ensaio de penetração dinâmica (Standart 

Penetration Test ou SPT) ter sido realizado em um lote às margens do Rio Lajeado. Essas 

valas foram utilizadas somente na área rural, acompanham a topografia local e ocupam 20% 

de cada sub-bacia (Figura 41). 

Figura 41 – Valas de Infiltração 

 



 

Para a área urbana optou

permeável; essas bacias de filtraç

granular durante o processo natural de infiltração.

que as seguintes informações

superficial com 50 cm, a camada d

cm. Esses valores teve como referência 

de filtração. 

 

A bacia de filtração tem bom desempenho no armazenamento e filtração das águas 

provenientes da drenagem, diminui

escoamento superficial; a 

recarga dos aquíferos. A intenção é inseri

nos lotes urbanos. 

Ainda para a área urbana optou

10% da área impermeável da sub

para o pavimento permeável, 

camada de pavimento, com 10 cm e a camada de armazenamento

forma que para a bacia de filtração, esse valores tiveram com

A Figura 43 ilustra o pavimento permeável baseado no 

 

Para a área urbana optou-se pelas bacias de filtração, que ocuparão 10% da área 

essas bacias de filtração têm a função de filtrar através da vegetação e do material 

granular durante o processo natural de infiltração. Para realizar a simulação

informações sejam inseridas no software SWMM 5.0, são elas,

superficial com 50 cm, a camada do solo com 90 cm e a camada de armazenamento com 45 

teve como referência o manual do SWMM 5.0. A Figura 

Figura 42 – Bacia de Filtração 

 

A bacia de filtração tem bom desempenho no armazenamento e filtração das águas 

enientes da drenagem, diminui a quantidade de poluentes carreada durante o pro

 água se infiltra no solo pelo seu processo natural, melhorando a 

A intenção é inseri-las nos espaços livres públicos, praças, passeios e 

Ainda para a área urbana optou-se por inserir pavimentos permeávei

permeável da sub-bacia. O simulador SWMM 5.0 exige algumas informações 

para o pavimento permeável, tais como: camada superficial, que foi definida com 0,5 cm, a 

com 10 cm e a camada de armazenamento, com 

a bacia de filtração, esse valores tiveram como base o manual do 

ilustra o pavimento permeável baseado no SWMM 5.0. 
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bacias de filtração, que ocuparão 10% da área 

de filtrar através da vegetação e do material 

Para realizar a simulação, recomenda-se 

sejam inseridas no software SWMM 5.0, são elas, camada 

o solo com 90 cm e a camada de armazenamento com 45 

Figura 42 ilustra a bacia 

 

A bacia de filtração tem bom desempenho no armazenamento e filtração das águas 

a quantidade de poluentes carreada durante o processo de 

água se infiltra no solo pelo seu processo natural, melhorando a 

s nos espaços livres públicos, praças, passeios e 

por inserir pavimentos permeáveis, que ocuparão 

exige algumas informações 

definida com 0,5 cm, a 

, com 45 cm; da mesma 

base o manual do SWMM 5.0. 



 

 

O pavimento permeável tem

pavimento de concreto convencional localizado nos passeios públicos, e/ou dentro dos lotes 

urbanos, e também poderá substituir pavimento asfá

É necessário melhorar os parâmetros urbanísticos para o us

Zona Central 1 (Figura 44

100%; esse parâmetro pode ser alterado para 80% de taxa de ocupação e pelo menos 10% de 

área permeável e 5% com tratamento LID, p

permeável. 

Figura 

Figura 43 – Pavimento Permeável 

O pavimento permeável tem bom desempenho na infiltraç

pavimento de concreto convencional localizado nos passeios públicos, e/ou dentro dos lotes 

poderá substituir pavimento asfáltico. 

É necessário melhorar os parâmetros urbanísticos para o uso e ocupação do solo para a 

44), que atualmente determina que a taxa de ocupação pode ser de 

esse parâmetro pode ser alterado para 80% de taxa de ocupação e pelo menos 10% de 

área permeável e 5% com tratamento LID, podendo ser bacia de filtração ou pavimento 

Figura 44 – Localização da Zona Central 1 
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bom desempenho na infiltração. Poderá substituir 

pavimento de concreto convencional localizado nos passeios públicos, e/ou dentro dos lotes 

o e ocupação do solo para a 

xa de ocupação pode ser de 

esse parâmetro pode ser alterado para 80% de taxa de ocupação e pelo menos 10% de 

odendo ser bacia de filtração ou pavimento 
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Além das técnicas utilizando o LID e as unidades de armazenamento (reservatórios off 

line do tipo retenção), é necessário um planejamento de uso e ocupação do solo. O ideal seria 

não permitir a urbanização à montante da área que hoje sofre com o alagamento. 

Em relação à educação ambiental é necessário a educação formal e informal, sendo a 

educação formal aquela trabalhada em todos os níveis de ensino, desde o ensino fundamental 

I até o nível de pós-graduação. A educação informal é aquela desenvolvida com a população 

em geral, independente do grau de instrução ou das condições financeiras. 



8 CONCLUSÃO 

Este trabalho buscou fazer um estudo acerca da hidrologia, drenagem urbana e as 

medidas existentes para solucionar os problemas de cheias, como, por exemplo, as medidas 

estruturais e as técnicas de drenagem urbana de baixo impacto (LID). Foi realizada uma 

abordagem sobre Planejamento Urbano e Educação Ambiental. Em seguida, iniciou-se a fase 

da metodologia, com o levantamento in loco da área de estudo, caracterizando a bacia 

hidrográfica do Rio Lajeado, e, na sequencia, fez-se a inserção de parte dos dados no software 

SWMM 5.0. 

Fez-se a simulação do primeiro estudo, com os dados reais da bacia hidrográfica e 

obtiveram-se resultados satisfatórios; o simulador acusou inundações. Após essa análise, fez-

se outra simulação com a inserção de técnicas para mitigar os problemas de inundação; foram 

inseridas unidades de armazenamento (reservatórios offline do tipo retenção) e os LIDs 

(desenvolvimento urbano de baixo impacto) e, para este estudo, foram selecionados: bacias de 

filtração vegetada, pavimento poroso e valas de infiltração.  

Com a aplicação das Unidades de Armazenamento (reservatórios offline do tipo 

retenção) e os LIDs (desenvolvimento urbano de baixo impacto), foi possível mitigar os 

problemas de inundação. As unidades de armazenamento contribuíram com a reserva de água 

proveniente da onda de cheia, diminuindo o fluxo de água à jusante, contribuindo para não 

inundação nos nós; todos esses benefícios foram verificados a partir do relatório de 

propagação de fluxo. 

Os LIDs (bacias de filtração vegetada, pavimento poroso e valas de infiltração) 

contribuíram para a melhoria do balanço hídrico, conseguiu-se diminuir o escoamento 

superficial e aumentou-se o armazenamento das águas no meio urbano: a água armazenada 

tende a infiltrar com o tempo, contribuindo para a melhoria da qualidade das águas pluviais e 

espera-se que ocorra a recarga dos aquíferos. 

Em relação ao planejamento urbano, sugere-se a inserção da implantação dos LIDs 

no plano diretor, inicialmente nas áreas livres públicas e na sequência nos lotes urbanos 

privados. Propõe-se que a taxa de ocupação da área central do município, que atualmente é de 

100%, seja alterada para 80%, com 10% de área permeável e 5% com implantação de LIDs. 

Espera-se que o município cumpra as Leis Ambientais, em especial, com a implantação das 

Áreas de Preservação Ambiental (APPs). 
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Propõe-se que seja implantada a educação ambiental em nível formal e informal, 

para que a população em geral possa entender a importância dos LIDs e queiram fazer sua 

implantação nas áreas livres públicas e em seus lotes urbanos. 

Propõe-se como trabalhos futuros: elaboração do projeto executivo dos reservatórios 

offlines e LIDs, com orçamento e mapa de áreas a serem desapropriadas; elaboração do estudo 

de revitalização urbana para a área de inundação, com proposta de um parque linear com 

equipamentos de lazer; utilização de um equipamento especializado para medição de onda 

dinâmica com armazenamento e transmissão eletrônica de dados; entre outros. 

Através da pesquisa, espera-se contribuir com a população que reside em áreas 

atingidas pela inundação no sentido de propor alternativas para a melhoria dessa situação. 
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