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Resumo – A abordagem em relação à drenagem de águas pluviais vem sendo aprimorada,
deixando-se de lado o conceito higienista e implantando-se o conceito conservacionista. Apesar de
novo no Brasil, esse conceito já vem sendo implantado há anos em outros países, como nos Estados
Unidos, que o utilizam há 30 anos. No Brasil, esse conceito é conhecido como drenagem urbana de
baixo impacto. Neste artigo foi feita uma abordagem sobre crescimento urbano e seu impacto na
drenagem urbana, e sobre o conceito de sistema de drenagem urbana de baixo impacto. Para a
cidade de Palmas/PR foi proposta a drenagem urbana através de vala de infiltração vegetada com
profundidade inferior a profundidade mínima do lençol freático encontrada na região.
Palavras-Chave – Vala de infiltração, infraestrutura verde, drenagem urbana de baixo impacto.

LOW IMPACT DEVELOPMENT PROPOSAL FOR THE CITY OF
PALMAS/PR
Abstract – The approach to stormwater drainage has been improved, leaving aside the hygienist
concept and implementing the conservationist concept. Although concept new in Brazil, in other
countries has already been deployed for years, as in the United States, where this concept has been
used for 30 years. Known in Brazil as low impact urban drainage. In this paper, a review on urban
growth and its impact on urban drainage, and about low impact development concept was made.
For the city of Palmas/PR it was proposed the urban drainage by using infiltration swales and rain
gardens, with less depth than the water table found in the region.
Keywords – Urban drainage, rain gardens, Low Impact Development.
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INTRODUÇÃO
Durante muitos anos predominou-se o pensamento higienista em relação à drenagem de águas
pluviais, mas esta visão foi se alterando ao longo do tempo e atualmente o modo de pensar se
tornou conservacionista.
O pensamento higienista visava encaminhar as águas pluviais o mais rápido possível para
longe dos centros urbanos, já o conceito conservacionista visa armazenar o máximo possível de
águas pluviais dentro do meio urbano. O que difere um pensamento do outro é a tomada de
decisões, que requer uma visão geral do problema, analisando a situação do presente e do passado e
visando as questões futuras.
Este artigo tem por finalidade fazer uma abordagem sobre crescimento urbano e seu impacto
na drenagem e, sobre o conceito de sistema de drenagem urbana de baixo impacto. Desta forma será
proposto, para a cidade de Palmas/PR, a vala de infiltração vegetada.
DESENVOLVIMENTO
O crescimento urbano
Uma das características do espaço urbano criado pelas primeiras aglomerações do homem foi
a proximidade com os recursos hídricos para facilitar o abastecimento de água. 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).
A industrialização trouxe vários problemas ambientais, como: alta concentração populacional,
devido à urbanização acelerada e não planejada, tornando as regiões urbanas grandes depósitos de
resíduos; consumo excessivo de recursos naturais, sendo alguns não renováveis; contaminação do
ar, do solo, das águas; e desflorestamento, entre outros, trazendo problemas de saúde à população
(DIAS, 2011).
Este adensamento populacional e o não planejamento urbano contribuíram significativamente
para o cenário de inundações e enchentes dentro da área urbana. As enchentes provocadas pela
urbanização devem-se a diversos fatores, dentre os quais o excessivo parcelamento do solo gerando
a impermeabilização e a ocupação irregular de locais onde, teoricamente, deveriam estar protegidos
ambientalmente.
Drenagem Urbana
O transporte de grande quantidade de águas pluviais por meio de condutores enterrados além
de escoarem rapidamente a água para o corpo receptor, o qual não estava preparado para recebê-la,
ainda não cria na população a consciência do impacto ambiental deste aporte de água.
O estudo da hidrologia urbana é uma ferramenta imprescindível para a elaboração de projetos
relacionados com a utilização dos recursos hídricos, como por exemplo, projetos de drenagem
urbana (PINTO, et al 1976). A hidrologia urbana visa, entre outros, fornecer subsídios para
conhecer e controlar os efeitos da urbanização nos diversos componentes do ciclo hidrológico
(SILVEIRA, 1998), auxiliando no projeto de drenagem urbana e na tomada de decisão.
O ciclo hidrológico pode ser composto por duas fases principais, uma atmosférica e outra
terrestre, dentre os quais se incluem o armazenamento temporário da água e o transporte e mudança
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de estado, sendo estes últimos constituídos por quatro etapas principais: 1) precipitações
atmosféricas: chuvas, granizo, neve, orvalho; 2) escoamentos subterrâneos: infiltração e águas
subterrâneas; 3) escoamentos superficiais: rios e lagos e; 4) evaporação e transpiração (GARCEZ;
ALVAREZ, 1988).
Outro fator a ser considerado dentro da drenagem urbana, é a poluição pluvial, que conforme
Porto (1995), várias são as origens dessa poluição, entre elas, lixo orgânico acumulado nas ruas,
resíduos orgânicos de animais, frações provenientes de construção, entre outros. De acordo com
Tucci (2005), os principais poluentes encontrados no escoamento superficial urbano são:
sedimentos, hidrocarbonetos de petróleo, bactérias e vírus patogênicos.
A qualidade da água da rede de águas pluviais depende de vários fatores, incluindo a limpeza
urbana e sua frequência, a intensidade da precipitação e sua distribuição temporal e espacial e o uso
e ocupação do solo (TUCCI, 1997).
Segundo Tucci (2005 p. 24), “não existem soluções únicas e milagrosas, mas soluções
adequadas e racionais para cada realidade”. Algumas das soluções seriam a conscientização das
autoridades do município (para possíveis correções técnicas), educação ambiental e conscientização
populacional.
O novo pensamento dentro da drenagem urbana, o conceito conservacionista, que está sendo
discutido e implantado, é conhecido no Brasil como desenvolvimento urbano de baixo impacto
(LID) e se relaciona ao planejamento urbano, à educação ambiental, à sustentabilidade, entre outros.
Desenvolvimento urbano de baixo impacto (LID)
A drenagem urbana convencional, baseada no conceito higienista, difundida em especial no
século XX, causou sérios danos para as regiões a jusante da área drenada. Tendo em vista o grande
impacto ambiental que acompanha a drenagem e, devido a isto, alguns países começaram a adotar
sistemas que otimizassem a conservação das águas provenientes da drenagem, dentro do meio
urbano. Surge um questionamento: como manter esta água no meio urbano?
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 este sistema no Brasil). Essas ideias estão sendo implantadas há mais de 30
anos nos Estados Unidos, sendo este 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 incorporar o “verde” dentro do meio urbano, com a
intenção de melhorar a drenagem urbana, resultando em técnicas de infraestrutura verde. Essa
infraestrutura verde contribui 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.
Pode-se citar como exemplo de infraestrutura verde as valas de infiltração, os telhados verdes, a
arborização de ruas, áreas verdes em calçadas, ampliação de espaço verdes, e todo e qualquer
sistema que auxilie no melhoramento do conforto térmico, acústico e microclima de um ambiente
urbano (KLOSS; CALARUSSE, 2006).
O LID (conhecido aqui no Brasil como Desenvolvimento Urbano de Baixo Impacto) é um
sistema que difere da gestão de águas pluviais convencionais. O LID aumenta a capacidade de
proteger a superfície, a qualidade da água e do solo, ajuda a manter a qualidade dos recursos
hídricos (NRDC, 1999).
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De acordo com Souza (2012), esta 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 desta
abordagem são encontradas em muitas regiões dos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, sendo
capaz de atender aos critérios estabelecidos em certificações ambientais para edificações quando
devidamente empregada.
O LID tem alguns princípios básicos, como a minimização dos impactos ambientais
ocasionado pela drenagem das águas pluviais, conservação dos recursos naturais de drenagem,
redução de obras com tubulações e canalizações; ampliação de áreas para infiltração com o intuito
de equilibrar a umidade do solo e os recursos hídricos naturais, e implementação de programas de
educação, junto com a comunidade local, a fim de implantar medidas de prevenção à poluição
(NRDC, 1999).
Várias cidades nos Estados Unidos implantaram esse sistema. São sistemas diferenciados, que
precisam de uma atenção especial para cada local em que será inserido. A Figura 1, mostra algumas
implantações que foram realizadas nos Estados Unidos.
Pode-se observar na Figura 1: (A) valas de infiltração vegetadas, 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; (D) Uma das primeiras ruas verdes em Nashville,
Tennessee, transformou a rua principal em um centro para pedestres, implantando calçadas de
concreto poroso, e plantando 102 árvores para gerar sombra; (E) Concreto poroso permeável, em
Brooklyn, Nova York; (F) Vegetação, Brooklyn, Nova York; (G) Ações de educação ambiental,
Filadélfia, Pensilvânia; (H) 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, foi o primeiro de seu tipo nos Estados Unidos; (I) Incentivo por parte do governo de
Washington para a construção de telhados verdes (GARRISON, 2011).

Figura 1 - Drenagem Urbana de Baixo Impacto (LID) desenvolvido nos Estados Unidos.
Fonte: adaptado de NRDC, 2011

Fisiografia da Bacia Hidrográfica
O estudo da fisiografia da bacia hidrográfica permite diagnosticar sua vulnerabilidade em
relação às inundações. A Figura 2 ilustra os tipos de drenagem existente em bacias hidrográficas.
Alguns elementos são fundamentais para a análise da bacia em estudo, dentre eles: o coeficiente de
compacidade (Kc), o fator de forma (Kf) a densidade de drenagem (Dd) (BORSATO; MARTONI,
2004).
O coeficiente de compacidade (Kc) ou índice de Gravelius é a relação entre o perímetro da
bacia e a circunferência do círculo, cuja área é igual à da área de drenagem da bacia (BORSATO;
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MARTONI, 2004). Esse coeficiente varia com a forma da bacia (quanto mais irregular, maior será o
coeficiente, independente do tamanho da bacia). De acordo com Villela e Matos (1975) a tendência
a enchentes será maior, se a bacia tiver uma tendência a ser circular, apresentando um coeficiente de
compacidade próximo da unidade.
Já o fator de forma (Kf) é a relação entre a largura média e o comprimento da bacia (obtém-se
a largura média, dividindo-se a área pelo comprimento do eixo). De acordo com Villela e Matos
(1975), esse coeficiente constitui outro índice indicativo da maior ou menor tendência a enchentes.

Figura 2 - Tipos de drenagem em bacias hidrográficas
Fonte: Portland, (2008)

Figura 3 - Bacia Hidrográfica de Palmas/Pr
Fonte: Adaptado de IPARDES, 2012

A densidade de drenagem é um índice expresso pela relação entre o comprimento total dos
cursos d’água de uma bacia e seu comprimento total. De acordo com Horton (1945) apud Hiruma e
Ponçano (1994) dois importantes fatores determinariam a densidade de drenagem, a capacidade de
infiltração do solo, por sua vez determinada pelo regime de chuva e o relevo, e a resistência inicial
do terreno à erosão. Esse índice varia inversamente com a extensão do escoamento superficial, se
tiver uma grande área de contribuição, a densidade de drenagem será menor. A densidade de
drenagem varia de 0,5 km.km-2, para bacias de drenagem pobre, a 3,5 km.km-2 ou mais, para bacias
bem drenadas (VILELLA E MATTOS, 1975).
MÉTODO
A pesquisa foi conduzida em duas etapas que estão descritas a seguir:
1. Caracterização da área de estudo com delimitação da bacia hidrográfica;
2. Proposta de desenvolvimento urbano de baixo impacto, utilizando-se como técnica de
infraestrutura verde, as valas de infiltração.
1. Características da bacia hidrográfica do Rio Lajeado de Palmas/PR
A Bacia Hidrográfica do Rio Lajeado, localizado em Palmas/PR, tem forma alongada com
área correspondente a 28,40 km², com aproximadamente 35% da área urbanizada. O restante
corresponde a área de pastagem. Essa bacia apresenta coeficiente de compacidade (Kc) de 1,35,
significando que a bacia é irregular; apresenta fator de forma (Kf) igual a 0,30 (Kf 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 desta bacia é de
2,65 km.km-2, resultando em uma bacia bem drenada, conforme mostra a Figura 3.
A bacia apresenta topografia plana com numerosos rios pequenos, sendo que os mesmos são
afluentes do rio Iguaçu. A Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu cobre uma superfície aproximada de
70.800 km², sendo a maior do estado do Paraná. Do total desta área, 80,4% estão no Paraná, 16,5%
em Santa Catarina e 3% na Argentina (SEMA, 2012).
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O município de Palmas/PR tem área territorial de 1.576,621 km², altitude média de 1.035
metros, com Latitude 26º 29’ 03” S, Longitude 51º 59’ 26” W, Palmas faz divisa com os municípios
de Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Bituruna, General Carneiro e com o estado de Santa
Catarina. O município em estudo fica a 368,58 km de Curitiba, capital do Estado do Paraná.
A ocupação da Bacia Hidrográfica do Rio Lajeado iniciou-se em 1879 junto com a
urbanização da cidade de Palmas/PR. A área central localizada dentro da bacia hidrográfica do Rio
Lajeado apresenta-se urbanizada com todas as ruas com pavimento asfáltico ou blocos intertravados
denominados como paralelepípedo.
Destaca-se que de acordo com a LEI Nº 1.795:2008 que dispõe sobre o uso e ocupação do
solo urbano do município de Palmas, permite-se que a taxa de ocupação seja de 100% e a taxa de
permeabilidade do solo seja de 0% para Zona Central 1 (ZC1).
A motivação para a escolha da área de estudo adveio em função do processo de urbanização
de forma desordenada, o qual gerou o estrangulamento do rio provocando vários pontos de
alagamento no meio urbano, e consequente poluição.
A Figura 4 mostra a bacia hidrográfica do Rio Lajeado com traçado urbano da cidade de
Palmas/PR e a Figura 5 mostra os pontos de alagamento na Bacia Hidrográfica do Rio Lajeado.
Parque da Gruta
Principais pontos de
alagamento na área
urbana

Área urbana

Figura 4 - Bacia Hidrográfica do Rio Lajeado com traçado urbano da cidade de Palmas/PR.
Fonte: Prefeitura Municipal de Palmas/PR (adaptado)

No local mostrado na Figura 5, parte do rio é canalizada, em vários pontos o rio passa por sob
as construções. Num ponto, considerado o mais crítico, há um estrangulamento do rio, e este, é o
condicionante principal para a causa dos alagamentos e inundações (Figura 6)

Figura 5 - Pontos de alagamento na Bacia Hidrográfica do
Rio Lajeado
Fonte: Adaptado de Valduga (2010)

Figura 6 - Algumas construções sobre o Rio Lajeado

A figura 7 apresenta um gráfico com as precipitações médias diárias no período de 1986 a
2012. Observa-se ainda que o máximo valor de chuva média ocorreu no dia 17 de outubro com
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precipitação média de 16 milímetros, o mínimo valor de chuva média foi de 0,1 milímetros para o
dia 14 de julho.

Figura 7 - Gráfico da Precipitação Média Diária no período de 01/01/1986 à 31/12/2012
Fonte: Adaptado de IAPAR (2013)

2. Proposta desenvolvimento urbano de baixo impacto, utilizando-se valas de infiltração
A vala de infiltração é uma vala preenchida com material granular que armazena água de
chuva para posterior infiltração no solo. As mesmas podem ser cobertas com vegetação, o que
proporciona uma filtragem da água, melhorando assim a sua qualidade final.
A principal intenção deste sistema é reduzir o pico de vazão de águas pluviais, que chega
muito rápido aos rios. Com esta técnica é possível infiltrar parte destas águas pluviais, diminuindo a
quantidade de água que é conduzida para a rede de drenagem pluvial, melhorando o equilíbrio
hidrológico no meio urbano.
Também com este sistema é possível inserir espaços verdes dentro do meio urbano,
melhorando a qualidade e a paisagem deste ambiente. Deve-se ressaltar que não existe um projeto
padrão para este tipo de infraestrutura verde, mas, sim, projetos que condizem com a realidade
local, com os condicionantes, clima, vegetação, solo, traçado urbano, entre outros.
A cidade de Palmas tem um traçado urbano em malha ortogonal, com tamanho médio dos
lotes de 14x45m (630m²). O material disponível na região para preenchimento da vala de infiltração
é a Pedra Britada uniformemente graduada com porosidade de 40%.
Através de análise de relatório de sondagem a percussão, com ensaio de penetração dinâmica
(Standart Penetration Test ou SPT), realizado por profissionais em alguns lotes na região 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 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.
CONCLUSÕES
Para a cidade de Palmas/PR pode ser utilizada a vala de infiltração vegetada, com
profundidade inferior a 4,17 metros e preenchida com o material granular (Pedra Britada
uniformemente graduadas com porosidade de 40%), coberta com manta geotêxtil e substrato
orgânico. Sobre o substrato pode-se trabalhar com paisagismo, plantando gramas, flores, ou outros
tipos planta que possa se adaptar ao tamanho das valas de infiltração proposto.
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