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CHEIAS EM CURITIBA: o caso de um empreendimento público na Bacia do 
rio Belém 
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RESUMO --- Este artigo apresenta a discussão da aplicação legislativa de águas pluviais que 
enfocam contenção de cheias e uso e conservação de água em um empreendimento público, na 
Bacia Hidrográfica do rio Belém na cidade de Curitiba. Partindo do atendimento às legislações 
municipais vigentes, o estudo revela a necessidade de compatibilidade das mesmas. Legislações de 
outros municípios brasileiros mais recentes procuram integrar os conceitos. Sob a nova visão de 
edificações sustentáveis que pregam a utilização sábia e maximizada dos recursos energéticos 
disponíveis, deve-se levar em conta a complementariedade dos conceitos, procurando planejar as 
construções de forma que os recursos interajam entre si. Para isso, recomenda-se a que sejam 
oficializadas as publicações e manuais técnicos que propiciem a elaboração de projetos eficientes e 
de baixo custo. Assim, as legislações de águas pluviais devem estimular a sustentabilidade da Bacia 
Hidrográfica onde se situa o empreendimento, de forma a minimizar as alterações no ciclo 
hidrológico, reduzindo o consumo da água tratada, conseqüentemente o consumo dos mananciais, 
recuperando a recarga de lençóis freáticos e de vazões dos córregos, evitando lançamento de águas 
pluviais na rede coletora de esgoto e, possibilitando a redução de enchentes. 
 

ABSTRACT---  This paper presents discussions on the enforcement of Rain Water Legal 
Framework about Rainwater which deal with flood control. It also analyses the use and 
conservation of water in a public building located in the Rio Belém Watershed in the city of 
Curitiba, Brasil. This study reaches the conclusion that there is a need to match existing laws and 
acts with each other. Other municipalities in Brasil have more recent legislation which present flood 
control concepts linked to use of water concepts. Those discussions bring about definitions of 
sustainable constructions. This paper presents recommendations for the elaboration of official 
Technical Manuals to help designing sustainable and low cost buildings. For this purpose, rainwater 
acts must be written aiming at minimizing alterations in the hydric cycle, resulting in reduction of 
the drinking water consumption and use of water sources. It will also have the benefits of 
recovering underground and superficial waterflows and will avoid rainwater lauching in used water 
networks and thus, helping flood control 
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INTRODUÇÃO 

 

A água é um insumo essencial à maioria das atividades econômicas e a gestão deste recurso 

natural é importante na manutenção de sua oferta em termos de quantidade e qualidade. A 

necessidade de preservação e uso racional da água é notória e pertinente. Este uso racional 

compreende o controle de desperdícios e uma re-educação no consumo, gerando, 

conseqüentemente, uma redução na produção de efluentes.   

As bacias hidrográficas sofrem processo de urbanização intensivo, e consequentemente, altas 

taxas de impermeabilização dos seus solos. Portanto, as cidades brasileiras precisam promover a 

sustentabilidade dos seus sistemas de abastecimento de água e restabelecer o ciclo hidrológico.  

Censo de 2000 do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apud Santos et al. (2007).  

Inovações importantes de caráter tecnológico, de planejamento e de gestão dos sistemas de 

drenagem de águas pluviais consistem na diminuição de problemas relacionados com inundações e 

com a poluição difusa de meios receptores.  

Conforme Confea (2005), os objetivos fundamentais das chamadas soluções compensatórias 

de drenagem pluvial são a redução de excedentes de água gerados pela impermeabilização e o 

controle da poluição de origem pluvial, em diferentes escalas espaciais e, sempre que possível, 

junto às fontes geradoras. Elas baseiam-se em processos físicos de armazenamento temporário ou 

na infiltração de águas pluviais ou, ainda, em uma combinação dos dois processos. São classificadas 

segundo o princípio de funcionamento físico e as áreas de aplicação, destacando-se:  

• As soluções aplicáveis às escalas espaciais de lotes ou quarteirões, tais como o 

armazenamento de águas pluviais em reservatórios domiciliares e em coberturas de 

edificações, ou a infiltração por meio de planos, trincheiras e poços de infiltração; 

• As soluções aplicáveis a áreas industriais, grandes áreas comerciais e áreas de 

estacionamento, tais como o armazenamento de águas pluviais em bacias de detenção, em 

pavimentos, reservatórios e em valos de armazenamento, ou a infiltração de águas pluviais 

por meio de pavimentos permeáveis e de trincheiras de infiltração; 

• As soluções aplicáveis a grandes áreas de drenagem, como as bacias de detenção secas ou 

com espelho de água, à superfície ou enterradas.  

A Conservação da Água prevê o controle da demanda juntamente com a ampliação da oferta, a 

partir do uso de fontes alternativas de água, tais como o aproveitamento da água de chuva (águas azuis) e o 

reúso de águas de águas servidas (águas cinzas). O uso de fontes alternativas de suprimento para o 

abastecimento dos pontos de consumo de água não potável é uma importante prática na busca da 
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sustentabilidade hídrica, sendo uma ação importante de racionalização, de modo a postergar a utilização de 

novas fontes convencionais de suprimento (mananciais subterrâneos ou superficiais). Contudo, deve-se 

também adequar os fenômenos de precipitação e escoamento ao novo meio físico criado pela 

ocupação urbana, incluindo entre seus objetivos a prevenção ou minimização de danos causados por 

inundações, bem como, a manutenção de condições adequadas aos ecossistemas aquáticos e outros 

a eles associados. 

Segundo Amorim et al. (2008) os sistemas de aproveitamento de água pluvial são formados 

basicamente pela área de captação (geralmente coberturas), os componentes de transporte (calhas e 

condutores verticais) e o reservatório. O tratamento necessário dependerá da utilização final que se 

dará a essa água. O estudo concentrou-se nos métodos de dimensionamento do reservatório, devido 

ao fato de ser esse um dos itens mais críticos para a disseminação do sistema pelo alto valor de 

implantação, sendo o fator principal de restrição. 

Um reservatório para esse sistema não pode permanecer por um longo período ocioso, bem 

como não pode provocar o desperdício de água pluvial em detrimento ao atendimento da demanda 

necessária. O dimensionamento pode variar de região para região, em função dos objetivos finais de 

implantação do sistema e, principalmente em função da variação dos dados pluviométricos. 

Para o dimensionamento do reservatório é fundamental o conhecimento da área de captação, 

da pluviometria local, do coeficiente de aproveitamento da água pluvial e do volume de água 

potável a ser substituída por água pluvial no edifício em questão. A área de captação é variável e os 

dados referentes à pluviometria local podem ser obtidos por meio dos postos pluviométricos da 

região. 

De acordo com May (2004), os métodos utilizados para o dimensionamento do reservatório 

podem ser divididos em quatro grupos principais, segundo a forma de uso dos dados e a 

apresentação dos resultados: 

(a) métodos determinísticos: os dados referentes à precipitação pluviométrica e à demanda 

são analisados pela curva de massa; 

(b) métodos aproximados: baseados em relações empíricas conhecidas; 

(c) métodos de modelação: conhecidos como métodos de transição probabilística da matriz, 

e; 

(d) métodos de análises de sistemas: sendo linear, não linear ou programação dinâmica. 

 Albuquerque et al. (2008) destacam que a gestão da demanda urbana de água, objetivando o 

uso eficiente e sustentável dos recursos hídricos é realizada através de estratégias que influenciem a 

demanda, podendo ser não estruturais, por meio de modificações institucionais e políticas ou 

estruturais a partir de alternativas tecnológicas que propiciem redução do consumo de água e/ou a 

recuperação do ciclo hidrológico. A primeira propõe a criação de legislações locais que incentivem 
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os munícipes a realizarem modificações em suas edificações, seja a pela isenção de impostos, seja 

minimamente, proporcionando orientação técnica adequada e suficiente para estas modificações, 

simultâneos à promulgação das leis. A segunda só ocorrerá eficazmente se o aparato técnico para 

estas mudanças for disponibilizado ao poder público e ao cidadão comum. 

Assim, assume-se que a melhor alternativa para aumentar a disponibilidade de água não é 

mais expandir a sua oferta, mas gerenciar a sua demanda eficientemente.  

 

 

ASPECTOS LEGISLTATIVOS DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

 

 

Legislação de Aproveitamento de Água de Chuva 

 

O município de Curitiba, a partir da Lei Nº 10.785/2003, cria o PURAE - Programa de 

Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações, institui medidas que induzam à conservação, 

uso racional e utilização de fontes alternativas para captação de água nas novas edificações. O 

programa prevê a conscientização dos usuários sobre a importância da conservação da água de 

forma genérica e abrangente, ainda sem respaldo de normatização técnica ou qualquer manual 

técnico de subsídio. Dentre as condições específicas, extraí-se do Art. 7º que a água das chuvas 

serão captadas na cobertura das edificações e encaminhadas a uma cisterna ou tanque para ser 

utilizada em atividades que não requeiram o uso de água tratada, tais como: rega de jardins e hortas, 

lavagem de roupa, veículos, vidros, calçadas e pisos. À respeito do reúso das águas servidas (águas 

cinzas), adianta-se no Art. 8º, destinando-as a um reservatório próprio para abastecer as descargas 

dos vasos sanitários. Constata-se que a proposição de água para uso interno da edificação restringe-

se às águas servidas, excluindo a água de chuva. 

Em março de 2006, a Lei nº 10.785/2003 foi regulamentada pelo Decreto nº 293/2006, que 

determina a obrigatoriedade de “implantação de mecanismo de captação das águas pluviais” em 

novas edificações, o que vem sendo exigido desde então, embora não dispusesse de normas ou 

parâmetros técnicos e sanitários de projeto e dimensionamento. Quanto ao dimensionamento do 

volume necessário para a retenção pluviométrica, é estabelecido um reservatório com volume 

mínimo de 500 litros ou a aplicação da seguinte fórmula para edificações comerciais: 

V = AC x 0,75 (1) 

onde: V   - Volume em litros; 
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 AC - Área total computável da edificação. 

 Nas edificações habitacionais o dimensionamento do volume necessário para a cisterna ou 

reservatório é calculado mediante a fórmula: 

V = N x C x d x 0,25 (2) 

onde: V - volume em litros; 

 N - número de unidades; 

 d - número de dias de reserva = 2; 

 C - consumo diário em litros/dia, adotando-se os valores tabela do 1º, do Art. 5º, deste 
decreto. 

 Em âmbito nacional, a Política Nacional de Saneamento Básico instituída em janeiro de 

2007, Lei Federal nº 11.445/2007, estabelece no Art. 12 inciso IV que “são diretrizes relativas ao 

manejo das águas pluviais urbanas: incentivar o aproveitamento das águas pluviais, condicionado 

ao atendimento dos requisitos de saúde pública e de proteção ambiental pertinentes”. No entanto, é 

importante destacar que o Art. 45, §2º faz o alerta de “evitar mistura das instalações. Considera o 

uso da água de chuva como uma ação positiva para a preservação ambiental, mas apenas em 

edificações onde a operação do sistema seja permanentemente garantida e tecnicamente adequada, 

de forma a evitar a contaminação do ambiente e da água potável distribuída e preservar a saúde da 

população”. 

 Através de experiências positivas e negativas das primeiras cidades brasileiras que tiveram 

legislações sobre águas pluviais, leis recentes de outros estados puderam ter enfoques mais precisos, 

como a do Rio de Janeiro (Lei No 23.940/2004) que “torna obrigatório, nos casos previstos, a 

adoção de reservatórios que permitam o retardo do escoamento das águas pluviais para a rede de 

drenagem, considerando: a necessidade de ajudar a prevenir inundações através da retenção 

temporária de águas pluviais em reservatórios especialmente criados com essa finalidade e; as 

possibilidades de aproveitamento de águas pluviais para usos não potáveis com lavagem de veículos 

e partes comuns, jardinagem e outras”. A Prefeitura de São Paulo conjugou as normas para a 

contenção de enchentes e destinação de águas pluviais com a Lei No 12.526/2007 que, em seu Art. 

1º “torna obrigatória a implantação de sistema para a captação e retenção de águas pluviais, 

coletadas por telhados, coberturas, terraços e pavimentos descobertos, em lotes, edificados ou não, 

que tenham área impermeabilizada superior a 500m2, com os seguintes objetivos: reduzir a 

velocidade de escoamento de águas pluviais para as bacias hidrográficas em áreas urbanas com alto 

coeficiente de impermeabilização do solo e dificuldade de drenagem; controlar a ocorrência de 

inundações, amortecer e minimizar os problemas das vazões de cheias e, conseqüentemente, a 
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extensão dos prejuízos; contribuir para a redução do consumo e o uso adequado da água potável 

tratada”. A mais recente é a lei do Distrito Federal (Lei Nº 4.181/2008) que cria o Programa de 

Captação de Água da Chuva. Esta determina que as edificações públicas e particulares com mais de 

200 m2 de área construída tenham o reservatório de armazenamento de água pluvial juntamente com 

sistema que libere o excesso de água acumulada para as galerias pluviais. No Art. 2º, inciso III há a 

preocupação com o ciclo hidrológico, ou seja, o montante que deve ser infiltrado no solo. 

 Certamente, as legislações mais atuais são mais abrangentes no conceito de “Conservação 

da Água”, no entanto, as formulações dos decretos para dimensionamento dos sistemas requerem de 

apoios técnicos, em forma de publicações científicas, manuais específicos ou, minimamente, de 

folders explicativos, de maneira a uniformizar o conhecimento da sociedade e viabilizar seu 

cumprimento do proposto.  

 A normatização técnica foi promulgada em setembro de 2007, ABNT NBR 15.527/2007 

para o “Aproveitamento de água de chuva de coberturas em áreas urbanas para fins não-potáveis”. 

Esta trata do tema de forma generalista para o território nacional sem diferenciar as peculiaridades 

de regiões que sofrem escassez e territórios que dispõem do recurso hídrico, necessitando de 

orientações para o uso sustentável. Atualmente os métodos para cálculo de reservatório de 

aproveitamento de águas pluviais são baseados na regularização de vazão ao longo do ano, isto é, 

estão associados ao acúmulo de água para os dias de estio. Ocorre uma disparidade e não há 

qualquer orientação ao projetista entre os métodos propostos para dimensionamento do volume dos 

reservatórios de detenção, pois alguns são voltados para a regularização de vazões, tais como o 

Método de Rippl e o Método da Simulação, e outros voltados para satisfazer o consumo médio, tais 

como o Método Prático Brasileiro e o Método Prático Alemão. Isto faz com que, em algumas 

situações, o reservatório seja tão grande que se torna inviável a sua construção, considerando apenas 

o espaço físico disponível (Fendrich et al., 2007). 

Assim, os métodos de dimensionamento de reservatórios de aproveitamento das águas 

pluviais para fins não potáveis, baseados na demanda diária, mensal ou anual, não são aplicáveis 

para reservatórios de detenção das águas pluviais. Os aspectos sanitários envolvidos, tais como 

tratamento primário e desinfecção ainda carecem de maiores esclarecimentos e por esta razão a 

utilização fica restrita para fins não-potáveis. 

 

Legislação de Contenção de Cheias 

 

 O Decreto Municipal nº176/2007 que dispõe sobre os critérios para implantação dos 

mecanismos de contenção de cheias, em seu Art. 5º inciso I define que “será obrigatória a 

implantação de reservatórios de detenção novos empreendimentos, ampliações e/ou reformas, 
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independente do uso e localização, que impermeabilizarem área igual ou superior a 3.000 m2”. O 

Art. 6º coloca que o dimensionamento do volume necessário para o reservatório de detenção deverá 

ser calculado mediante a aplicação da seguinte equação: 

V = K x I x A (3) 

onde: V - volume do reservatório; 

 K -  constante dimensional = 0,20; 

 I  -  intensidade da chuva = 0,080 m/h; 

 A -  área prevista no 2º, do Art. 5º, deste decreto. 

Os valores da intensidade da chuva e a constante dimensional são generalistas, podendo não 

considerar situações peculiares dentro da bacia do Alto Iguaçu que abrange o município de Curitiba, 

sendo a bacia do rio Belém uma sub-bacia. Portanto, buscou outra forma de cálculo proposta pelo 

Manual de Drenagem Urbana (SUDERHSA, 2002), o qual é um produto do Plano Diretor de 

Drenagem Urbana do Alto Iguaçu. Seus critérios são expostos a seguir. 

 As intensidades de chuvas na Região Metropolitana de Curitiba são obtidas utilizando-se a 

curva IDF do Prado Velho (Fendrich, 1989 apud SUDERHSA, 2002): 

( ) 010,1

0,258

máx
26

T 3221,07
i

+
=

t
 (4) 

onde imáx - a intensidade da chuva em mm/h; 

 T    - o período de retorno em anos; 

 t     - a duração da chuva em minutos. 

 Para a regulamentação da vazão de pré-desenvolvimento (ou vazão natural) é necessário 

estabelecer critérios simples que sejam aplicáveis de forma geral na Região Metropolitana, sem 

prejuízo do seu controle. Para áreas de contribuição de até 200 ha, a vazão pode ser obtida pelo 

Método Racional, aqui apresentada sob a forma de vazão específica natural: 

iC
A

Q
qn ..778,2==  (5) 

onde qn - vazão de pré-desenvolvimento ou vazão natural em L/(s.ha); 

 i   - a intensidade da precipitação em mm/h; 

 A - a área da bacia em ha. 

As vazões específicas considerando precipitações de 60 minutos de duração são calculadas 

utilizando-se as equações 4 e 5, com o valor de Cn = 0,15, o que resulta: 

qn = 14,927 T0,258 (6) 

onde qn  - vazão específica em L/s.ha; 
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 T   - o período de retorno em anos. 

Na tabela 1 são apresentadas vazões específicas de pré-desenvolvimento para diferentes 

períodos de retorno Tr. 

Tabela 1 - Valores de  vazão específica de pré-desenvolvimento (qn) 

TR 
(anos) 

imáx 
(mm/h) 

qn 
(l/s.ha) 

2 42,8 17,9 
5 54,3 22,6 
10 64,9 27,0 
25 82,2 34,2 
50 98,3 41,0 
100 117,5 49,0 

 

Adota-se como vazão específica de pré-desenvolvimento o valor determinado para o período 

de retorno de 10 anos, independente do período de retorno adotado no projeto do empreendimento. 

Assim, a vazão específica de pré-desenvolvimento para a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) 

é igual a qn = 27  L/s.ha. 

Isto significa que as vazões que excederem o valor de 27 L/s.ha devem ser armazenadas em 

reservatórios dimensionados para conter os volumes específicos de controle definidos a seguir, ou 

infiltradas no solo através de dispositivos adequados. 

Deve-se ressaltar que, embora o valor de qn tenha sido definido para o período de retorno de 

10 anos, ele deve ser utilizado sempre como valor da vazão de pré-desenvolvimento, independente 

do período de retorno adotado no projeto de drenagem. Por exemplo, em projetos de 

microdrenagem, usualmente será adotado período de retorno de 2 anos, mas a vazão de restrição 

será de 27 L/s.ha. 

Observa-se ainda na Tabela 1 que a intensidade de precipitação utilizada na fórmula do 

Decreto corresponde ao período de retorno de 23 anos, embora seja mais adequado utilizar o valor 

correspondente ao período de retorno de 2 anos que seria 42,8 mm/h.    

 Além disso, o Decreto não diferencia adequadamente os termos reservatórios, de cisternas, ou 

de bacias, nem detenção de retenção das águas pluviais, muito menos que os excedentes hídricos 

são as chuvas efetivas, as geradoras do escoamento superficial, tanto na microdrenagem como na 

macrodrenagem urbana.  

 Observa-se ainda a ausência de alternativas para o retardo do escoamento pluvial, tais como: 

bacias de detenção e retenção, telhado reservatório, faixas gramadas, condutos de armazenamento, 

trincheira e vala de infiltração e entre outras medidas de controle que deveriam ser incentivadas 

pela nobre função que proporciona a melhora da qualidade hídrica que retorna para o corpo 

receptor. 
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Outra solução relevante encontrada na bibliografia a respeito da bacia do Belém - que está 

inserida totalmente no município de Curitiba, sendo considerada representativa da Região 

Metropolitana da cidade - é o trabalho de Fendrich (2002), onde foi determinado o coeficiente de 

escoamento superficial regional das áreas de coleta das águas pluviais para este município, Cr = 

20,5 mm/m2. É o produto entre as projeções para o ano de 2020 da taxa de impermeabilização 

máxima dos solos de 86,64% e a chuva armazenável total na bacia. Este último parâmetro foi obtido 

da relação entre o volume da precipitação efetiva e o volume armazenável na armazenável na bacia 

hidrográfica urbana do rio Belém, de 25 eventos críticos no período de 1987 a 2001 por regressão 

linear. A capacidade do reservatório de detenção das águas pluviais promove a detenção das 

precipitações pluviais considerando a compensação da impermeabilização dos solos na Bacia 

Hidrográfica, é calculada por:  

  V = Cr x Ac                                                                                                                       (7) 

Onde: V - capacidade do reservatório de armazenamento das águas pluviais (m3); 

 Cr - volume unitário de reservação das águas pluviais ( = 0,0205 m3/m2); 

 Ac - área de coleta das águas pluviais (m2). 
 

Fendrich (2002) alerta que a diferença entre os volumes de detenção das águas pluviais, 

determinados pelo Método do Coeficiente de Escoamento Superficial Regional das Áreas de Coleta 

das Águas Pluviais de Curitiba, em comparação ao Método de Rippl é muito grande, portanto o 

ciclo hidrológico local será afetado no seu balaço hídrico, desequilibrando os seus componentes de 

escoamento superficial, infiltração e recarga dos aquíferos. 

 

Convergências e Divergências dos Decretos de Águas Pluviais de Curitiba 

 

As propostas de Conservação da Água dos dois decretos são significativas, contudo os 

princípios de acumulação e de uso da água devem ser compatibilizados, de modo a se tornarem 

exeqüíveis. Por exemplo, se uma parte do volume exigido para contenção de cheias for reservado 

para a utilização de jardinagem, horticultura e lavagem de pisos e calçadas, implicará no retorno via 

canal de drenagem da mesma forma, viabilizando a infiltração e a recuperação da vazão das 

drenagens e córregos, trabalhando para a restauração do ciclo hidrológico. É importante lembrar 

que jardinagem e horticultura são atividades que preferem água sem química, por outro lado, o 

sistema de tratamento de água da cidade economizará com parte da demanda. Neste caso, o 

dimensionamento do aproveitamento de água de chuva não deverá ser realizado por demanda de 

consumo residencial (evitando as vazões das descargas sanitárias), reduzindo o custo do sistema 

para o proprietário.  
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Uma vez que não há incentivo econômico, através de isenção de impostos, o cidadão deverá 

ser estimulado na execução dos sistemas economicamente viável e funcional, recebendo, tanto 

quanto possível, orientações, publicações e manuais técnicos que propiciem a elaboração de 

projetos eficientes e de baixo custo.  

Cabe destacar ainda, a necessidade de desdobramentos ao Art. 9º da Lei PURAE que expõe 

“o Combate ao Desperdício Quantitativo de Água, compreende ações voltadas à conscientização da 

população através de campanhas educativas, abordagem do tema nas aulas ministradas nas escolas 

integrantes da Rede Pública Municipal e palestras, entre outras, versando sobre o uso abusivo da 

água, métodos de conservação e uso racional da mesma”. Deverão ser considerados os reais 

incentivos técnicos para especialização de profissionais para avaliação e melhorias de instalações 

prediais e avarias de equipamentos hidráulicos. 

 

 

ESTUDO DE CASO EM CURITIBA 

 

Área de estudo 

 

Como objeto de estudo hipotético para o cumprimento das legislações vigentes, tomou-se 

um empreendimento utilizado para fins públicos, situado no bairro do Prado Velho em Curitiba, na 

bacia hidrográfica do rio Belém (88,6 km2). O empreendimento encontra-se em processo de reforma 

e, portanto, deverá enquadrar-se nos decretos de contenção de cheia e de aproveitamento de água de 

chuva para receber a concessão do alvará de construção. O muro de divisa está distante do eixo do 

rio 15 m, contando com uma de área total 30.904 m2, o que corresponde a uma microbacia de 

0,35% da bacia total. 

Este empreendimento é composto de 22 blocos com área de projeção dos telhados de 

16.315,35 m2, área de estacionamento 9.508,65 m2, área verde 3.500 m2 e área não edificável 

1.580m2. Esta última área corresponde à Área de Preservação Permanente (APP), com faixa não 

edificável de 50 m desde o eixo do rio, exigida pelo Código Florestal (1965). Existem edificações 

em 350 m2 e o restante (1.230 m2) corresponde a estacionamento com pavimento de paralelepípedo. 

No entanto, as edificações existentes nesta faixa têm quase a idade da legislação, ficando isenta da 

obrigatoriedade de sua demolição. Ainda assim, a área de estacionamento será convertida em área 

de cobertura vegetal e a área construída será incluída na área de projeção do telhado de 

16.665,35m2. A planta de implantação pode ser visualizada na Figura 1. 
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Figura 1 - Planta de Localização  do Empreendimento Público na Bacia do Rio Belém em Curitiba. 
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Atendimento ao Decreto Municipal No 293/2006 de Aproveitamento de Água da Chuva 

 

O critério deste Decreto é bastante acessível para empreendimentos comerciais.  Aplicando-

se a equação (1): 

V = Ac x 0,75 ∴∴∴∴ V = 16.665,35 x 0,75 ∴∴∴∴ V = 12.499,00 litros ou 12 m3  

A demanda de água pluvial seria somente para a utilização de água para lavagem dos pisos e 

na irrigação de jardins, para uma freqüência média de utilização quinzenal. Suas funções não 

desvirtuarão seu fim de drenagem, pois a água retornará por infiltração e pelo canal de drenagem. 

 

Atendimento do Decreto Municipal No 176/2007 sobre Contenção de Cheias 

 
Verifica-se o dimensionamento de um reservatório de detenção para controle de enchentes 

para compensar a impermeabilização de 26.174 m2 de terreno do empreendimento público em 

estudo, aplicando a equação (3): 

V = K x I x A  ∴∴∴∴ V = 0,20 x 0,080 x 26.174,00  ∴∴∴∴ V =  418,78 m3                                                                     

 O diâmetro do orifício regulador de vazão deverá ser de 300 mm para volumes entre 406 a 

800 m3, conforme o referido decreto. 

 
Utilizando a conceituação do Manual de Drenagem Urbana (SUDERHSA, 2002) que é 

complementado pelo trabalho de Silveira e Goldenfum (2007), para leitos impermeáveis com é o 

caso de área aluvionar e Formação Guabirotuba da bacia do Belém, os autores apresentam que a 

vazão específica de saída da Medida de Controle deve ser igual a vazão de pré-desenvolvimento da 

bacia, no caso de qn = 27  L/s.ha. Assim: 

 V = qs x ATOTAL x 3,6  ∴∴∴∴ V = 27 L/s.ha x 30,904 ha x 3,6 s  ∴∴∴∴  V = 300,39  m3 

 
A partir do estudo de Fendrich (2002), aplica-se a equação (7) nas seguintes considerações : 

• como área de coleta somente as projeções das edificações : 

V = Cr x Ac ∴∴∴∴ V = 0,0205 x 16.665,35 ∴∴∴∴ V = 341,64 m3   

• como área de coleta todas as impermeáveis : 

V = Cr x Ac ∴∴∴∴ V = 0,0205 x 26.174,00 ∴∴∴∴ V = 536,57 m3   
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DISCUSSÃO DAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

 

O volume requerido pelo Decreto 176/2007 para o contenção de cheias é excessivo, 

exigindo uma área significativa e pouco incentivador com relação a funcionalidade dentro dos 

objetivos do empreendimento. Uma vez que o lençol freático é alto (situa-se a menos de 1,50 m da 

superfície), naturalmente pela proximidade do rio, mobilizando assim, uma área de 927 m2, 

considerando a altura do reservatório de 1,0 m. 

O volume calculado pelo Decreto 293/2006 é exequível, exigindo pequena área 9 m2, 

considerando a altura de 1,33 m. Suprirá parcialmente as funções de jardinagem e lavagem de pisos, 

sem desviar suas funções hidrológicas, pois parte irá para a infiltração do solo e parte retornará para 

o rio por meio dos canais de drenagem, sem onerar as vazões da rede coletora de esgoto. Portanto, 

este volume deveria ser descontado do volume exigido para contenção de cheias, podendo até ser 

liberado para um volume adicional, de forma a cumprir os requisitos de jardinagem e lavagem das 

calçadas. A disponibilização de área e o custo deste reservatório podem ser compensados pela 

economia de água que será possível.  

A Área de Preservação Permanente presente no terreno em discussão contém construções do 

mesmo período da criação do Código Florestal (1965) e, embora não tenha a obrigatoriedade de ser 

demolida, poderá reverter, parcialmente, em área revegetada e como Medida de Controle de cheia. 

 De maneira a compensar a área com função também de pátio e área de estacionamento, é 

proposta uma reservação de detenção que é um reservatório mantido seco nas estiagens, destinada a 

laminar os picos de escoamento superficial, liberando mais lentamente os volumes afluentes. Poderá 

ser escavado ou materializado por uma pequena barragem de terra, aproveitando ou não depressões 

naturais do terreno. Na saída, além das estruturas da tomada de água e tubulações, há um extravasor 

de emergência para verter vazões acima da de projeto. Em locais com altas intensidades de 

precipitação, como o caso da bacia do rio Belém, o período de retorno de projeto poderia ser 

reduzido para a obra ser economicamente viável, mesmo que isso diminua a eficiência deste tipo de 

obra. Também uma grande freqüência de dias chuvosos prejudica o conceito de detenção, pois para 

as chuvas médias o reservatório talvez nunca esteja vazio para recebê-las (SUDERHSA, 2002). 

As características locais de baixa permeabilidade e lençol freático alto, distinguem uma 

microbacia naturalmente impermeável, portanto, o mínimo de volume que possa ser controlado será 

contribuição relevante e deve ser incentivada. Ainda por esta situação particular, cabe propor outras 

soluções que cumpririam mais eficientemente a função de melhoria de água do rio e reduziriam o 

consumo de água tratada. Uma solução seria trincheiras de infiltração combinadas com o 
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reservatório de aproveitamento de água de chuva. No entanto, o volume exigido pelo Decreto 

176/2007 teria de ser revisto e as opções outras serem disponibilizadas, por exemplo, considerando 

o Manual de Drenagem Urbana (SUDERHSA, 2002). 

 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Sob a nova visão de edificações sustentáveis que pregam a utilização sábia e maximizada 

dos recursos energéticos disponíveis, um fator que se deve levar em conta quando da busca de 

soluções urbanísticas é a complementariedade dos conceitos, ou seja, procurando planejar as 

construções de forma que os recursos interajam entre si e se complementem em um projeto 

integrado. 

Legislações de águas pluviais, seja a de contenção de cheias, seja de aproveitamento de 

água, devem estimular a sustentabilidade da Bacia Hidrográfica onde se situa o empreendimento, de 

forma a minimizar as alterações no ciclo hidrológico, destinando para o aproveitamento de água de 

chuva somente a parcela proveniente do telhado, prioritariamente para usos externos, de modo a 

retornar, tanto quanto possível, a parcela da infiltração, a parcela da rede de drenagem, reduzindo a 

parcela lançada na rede coletora de esgoto. As águas pluviais coletadas dos pisos e estacionamentos 

serão conduzidas para as drenagens com menor velocidade e, tanto quanto possível, após um pré-

tratamento. 

Tais leis devem reconhecer a Bacia Hidrográfica como unidade de planejamento, integradas 

às leis de Recursos Hídricos, Federal e Estadual. Sob o aspecto quantitativo visando a redução de 

consumo da água tratada, incidindo na redução do consumo dos mananciais, a recuperação da 

recarga de lençóis freáticos e aquíferos, bem como, das vazões dos córregos e, possibilitando a 

redução de enchentes. Sob o aspecto qualitativo, a recuperação da qualidade da água de chuva no 

contato com o solo impermeabilizado, evitando o carregamento de resíduos urbanos e reduzindo a 

sobrecarga da rede coletora de esgoto com água de chuva. 

A questão de harmonização do uso de água de chuva do telhado, buscando a economia da 

água potável e a redução de enchentes sem interferir nas vazões naturais dos córregos e rios que 

drenam a bacia hidrográfica onde está situado o prédio público em estudo implicará nas seguintes 

considerações:  

• a utilização deve ser apenas externa, devido à falta de critérios de projetos e 

equipamentos, além de evitar a contaminação da água potável distribuída, estimula o uso 

desta água para fins que restabelecem a infiltração e o lançamento no canal de drenagem ; 
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• a utilização externa deve obedecer a ABNT NBR 15.527/2007 quanto à sinalização para 

diferenciar os dois sistemas (água potável e da chuva), preferencialmente usando cores 

diferentes para todo sistema de captação e aproveitamento da água de chuva; 

• as legislações municipais relacionadas às águas pluviais devem ser revistas, de modo a se 

enquadrar ao normativo ABNT NBR 15.527/2007; 

•  a NBR 15.527/2007 deve ser revista, especialmente para incentivar o dimensionamento 

dos reservatórios com vistas a sustentabilidade hídrica para regiões brasileiras que têm 

um regime hidrológico mais uniforme. 
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