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RESUMO
A urbanização  é  um processo  irreversível  no  Brasil  e  no  mundo.  Segundo  o  IBGE,  atualmente  mais  de  80% da
população brasileira vive em cidades. Isso acarreta na alteração do meio biótico e abiótico onde a cidade passa a ocupar
e a se expandir. O objetivo deste trabalho é demonstrar a funcionalidade e a importância da aplicação das calçadas
ecológicas na área urbana, bem como suas implicações para a qualidade ambiental. Elas permitem uma maior infiltração
da água, diminuindo assim o escoamento superficial da água de origem pluvial, protegendo as ruas de ações como
enxurradas. O pavimento permeável, o concregrama e o uso de gramados em calçadas são soluções para o emprego de
calçadas ecológicas. Assim, o trabalho será realizado e desenvolvido por meio de pesquisa e estudo de campo. Na
primeira parte, pesquisa na internet, artigos acadêmicos e bibliotecas. Na segunda parte do trabalho, estudo de campo
no bairro zona 03 do município de Maringá (PR), para a verificação da ocorrência das calçadas ecológicas. Observamos
na cidade de Maringá algumas praças e calçadas que aderiram ao uso da calçada ecológica,  considerando a sua
viabilidade por parte da população e seus benefícios no meio social, ambiental e econômico.  Dentro deste contexto,
espera-se com este trabalho, contribuir para um melhor entendimento em relação a impermeabilização do solo, que
contribui para a infiltração da água da chuva e recarga do lençol freático, diminuindo assim os problemas enfrentados
pela cidade no que se refere as enchentes e suas consequências.

PALAVRAS-CHAVE: Infiltração. Calçadas Ecológicas. Água Pluvial.

1 INTRODUÇÃO

A urbanização é um processo irreversível no Brasil e no mundo. Segundo o IBGE, atualmente
mais de 80% da população brasileira vive em cidades. Isso acarreta na alteração do meio biótico e
abiótico onde a cidade passa a ocupar e a se expandir.

A  falta  de  material  permeável  nas  construções  das  calçadas  pode  ser  considerada  um
problema nas áreas urbanas na atualidade, proporcionando alagamento, alteração do microclima,
dentre outros. Outro fator a considerar nas calçadas e que se tornou um problema é a falta de
arborização ou a forma como ela é conduzida.

A ausência de infiltração nos centros urbanos tem como uma das causas a impermeabilização
das calçadas que, em período chuvoso, aumenta o escoamento superficiais das águas pluviais,
gerando enchentes e transtornos no trânsito,  e para os moradores devido à falta  de drenagem
adequada,  principalmente  nos  locais  mais  baixos.  Uma  nova  tecnologia  voltada  para
sustentabilidade  do  meio  ambiente  e  social  são  os  pavers  porosos,  usado  na  construção  de
calçadas,  ajudando  no  processo  de  drenagem.  Estes  pisos  porosos  são  um  produto  novo  no
mercado e de custo mais elevado, por isso uma das maiores discussões no momento quanto ao seu
uso é a viabilidade econômica da troca do piso tradicional por esta nova técnica.

A implantação da calçada ecológica ajuda na redução do processo de impermeabilização dos
passeios  públicos  e  privados,  através  de  uso  de  material  permeável  como  os  concregramas
intertravados  e  faixas  de  gramados  ou  jardins;  juntamente  com uma arborização  adequada  no
calçamento, isso proporciona à cidade uma valorização nos seus aspectos estéticos, paisagístico,
melhora o meio ambiente urbano quebrando um pouco da frieza das ruas, dando-lhes um charme. É
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necessária a implantação de uma correta sinalização para portadores de necessidades especiais,
através dos pisos táteis contribuindo para o sucesso da calçada. 

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503/97 Anexo I, a calçada é definida
como: Parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de
veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano,
sinalização, vegetação e outros fins. A utilização das calçadas deve ser assegurada para circulação
de pedestres e parte da utilização da calçada para outros fins, desde que não prejudique o fluxo de
pedestre (CTB 2009, p.34, 105).

Este  trabalho pretende apresentar  a  importância do  piso drenante  em calçadas e praças
ajudando  na  infiltração  das  águas  pluviais;  caracterizar  a  implantação  de  calçadas  ecológicas
enfocando a sua importância no processo de drenagem urbana em Maringá; descrever pavimentos
permeáveis  e  seus  diversos  usos;  demonstrar  os  seus  benefícios  para  o  Parque  do  Ingá
principalmente no que diz respeito à manutenção de seu lago; e apresentar um passo a passo do
uso dos pavimentos permeáveis nesta região.

 Para  tentar  sanar  os  problemas  da  grande  impermeabilização  do  solo  urbano  e  suas
consequências, desde 1999 a implantação de calçadas ecológicas composta por área permeável
(terra, grama) e área impermeável (concreto) é obrigatória em Maringá, como estipulado pela Lei
municipal 335 de1999.

Parte-se da hipótese que o cumprimento da lei 335 de1999 pelos munícipes já esteja surtindo
efeito,  observáveis  na  diminuição  dos  casos  de  alagamentos  e  principalmente  pelo  fato  da
constatação preliminar de que o nível do lago do parque do Ingá não tenha mais sofrido com os
constantes rebaixamentos como observados ao longo da primeira década deste milênio.

A hidrologia, que é a ciência que em síntese estuda a água, permite explicar a manutenção do
nível da água dos lagos, como do parque do Ingá. A água da chuva que infiltra nas áreas lindeiras
ao lago alcança o lençol freático, e este por sua vez alimenta o lago.

Lagos em áreas densamente ocupadas, como são os bairros centrais da cidade de Maringá –
PR que  estão  no  entorno  do  parque  do  Ingá,  tendem a  sofrer  um rebaixamento  de  seu  nível
relacionado diretamente à esta urbanização e consequentemente à retificação do solo pelo concreto
e asfalto, impossibilitando a infiltração da água e a recarga do lençol freático.

Sabendo que o nível d’água do lago do parque do Ingá têm-se mantido constante nos últimos
anos, cabe verificar se a lei que impõe a implantação das calçadas ecológicas está sendo cumprida,
possibilitando  assim,  uma  correlação  entre  estes  elementos,  justificando  uma  maior  atenção  e
ampliação a outros municípios deste tipo de política pública.  

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Esta  pesquisa  é  classificada  quanto  aos  fins  como descritiva  e  quanto  aos  meios  como
pesquisa de campo e bibliográfica. Segundo Vergara (2009), a pesquisa descritiva tem por objetivo
expor características de determinada população ou fenômeno, e a pesquisa de campo é empregada
com  a  finalidade  de  descrever/observar/analisar  determinadas  situações  do  cotidiano,  isto  é,
dinâmicas e processos que ocorrem fora do laboratório ou da sala de entrevista.

Para a aplicação da metodologia será realizada um estudo de caso na cidade de Maringá PR,
no bairro zona 03 Vila Operária zona Central (Figura 01). Nesta região, estão localizados a Paróquia
São José Operário, o Jornal O Diário, Agência do Correio, os Colégios Santo Inácio, Theobaldo
Miranda  Santos  entre  outros.  O  uso  do  solo  na  região  é  dividido  metade  comercial  e  metade
residencial. 
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Figura 1: Área de estudo zona 03 em Maringá – PR.

A aplicação da metodologia se realizará em duas etapas, conforme apresentado a seguir: 

a) Na primeira parte, pesquisa na internet, artigos acadêmicos e bibliotecas. 
b) Na segunda parte, estudo de campo na zona 03 do município de Maringá (PR), levantamento das 

localidades, avenidas e ruas contendo calçadas ecológicas e levantamento fotográfico. 

Materiais que serão utilizados:
- Computador;
- Mapa da zona 03;
- Régua;
- Caneta;
- Máquina fotográfica.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Espera-se  com  este  trabalho,  contribuir  para  um  melhor  entendimento  em  relação  a
impermeabilização do solo, contribuindo assim como um ambiente mais agradável para a população,
permitindo  traçar  cenários  de  construção  ambientalmente  corretas,  estabelecendo  controle  de
inundações urbanas provenientes da crescente ocupação e impermeabilização desordenada do solo
e garantir a recarga do lençol freático. Enfim, informar e traçar pontos de planejamento de sistema
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de drenagem e infiltração natural,  integrando com o crescimento das cidades. Pontos estes que
envolvem  o  conforto  da  população,  o  respeito  ao  meio  ambiente,  controle  de  inundações  e
principalmente a recarga do lençol  freático,  servindo de respaldo para futuras políticas públicas
acerca deste tema.

4 CONCLUSÃO

Embora,  a  nova tecnologia  traga benefícios  visíveis,  tanto  no meio  social  e  ambiental,  a
desvantagem é o alto custo que deve ser investido na substituição dos pisos, o que promove uma
barreira financeira para esta mudança. Estes pisos porosos são um produto novo no mercado e de
custo mais elevado, por isso uma das maiores discussões no momento quanto ao seu uso é a
viabilidade econômica da troca do piso tradicional por esta nova técnica.

 Por ser um novo método, há uma certa dificuldade em encontrar calçadas construídas com
este tipo de material, porém acredita-se que este assunto será abordado mais profundamente nos
próximos anos, o que disponibilizará mais recursos materiais, intelectuais e profissionais para uma
melhor abrangência desta área.

Os pavimentos permeáveis podem diminuir os danos causados pelo acúmulo de água das
chuvas  nas  áreas  urbanas  e  melhorar  o  aspecto  urbano,  respeitando  o  meio  ambiente/social,
melhorando  as  condições  socioambientais.  Uma  tecnologia  sustentável  deve  principalmente
conservar o meio ambiente, visando a preservar o futuro de novas gerações, isso proporciona à
cidade uma valorização nos seus aspectos estéticos, paisagístico, melhora o meio ambiente urbano
quebrando um pouco da frieza das ruas, dando-lhes um charme.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, R. B. de; FERREIRA, O. M. Calçadas Ecológicas: construção e benefícios sócio-
ambientais. Departamento de Engenharia – Engenharia Ambiental. Universidade Católica de Goiás. 
Goiânia, 2008.

CANHOLI, Aluísio Pardo. Drenagem Urbana e Controle de Enchentes. Oficina de texto, 2005. 302
p.

CETESB. Drenagem Urbana- Manual de projeto. 3. ed. São Paulo, 1986. 464 p. DENATRAN, 2009.
CTB – Código de Trânsito Brasileiro: instituído pela Lei n 9.503, sw 23.09.97 – Brasília.

CUNHA, A. Sustentabilidade Social: Calçadas Ecológicas. Revista Construção e Negócios, São 
Paulo: Editorial Magazine, 2006.

FIORITI, C. F. Pavimentos intertravados de concreto utilizando resíduos de pneus como 
material alternativo. 2007. Tese (Doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental) - Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007. Disponível em: 
htt://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18139/tde- 27092007-184727/pt-br.php/>. Acesso em 
02/04/2014 às 09h00min.

MARINGÁ. Lei complementar n. 1734/83. Dispõe sobre o Código de Obras do Município de 
Maringá e dá outras providências. Câmara Municipal de Maringá. 

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



 
MARINGÁ. Lei complementar n. 23/93. Dispõe sobre a aprovação do Plano Diretor da área 
denominada Novo Centro de Maringá. Câmara Municipal de Maringá. 
 
MARINGÁ. Lei complementar n. 333/99. Dispõe sobre o Sistema Viário Básico no Município de 
Maringá. Câmara Municipal de Maringá. 
 
MARINGÁ. Lei complementar n. 335/99. Dispõe sobre o Projeto, a Execução e as características 
das Edificações no Município de Maringá. Câmara Municipal de Maringá. 
 
MARINGÁ. Lei complementar n. 666/07. Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar n. 335/99 
no Município de Maringá. Câmara Municipal de Maringá. 

MARINGÁ (cidade). Plano Diretor de Desenvolvimento. Maringá: PMM, 2000.
 
MARÓSTICA, F. B. Calçadas de Maringá – PR: estruturas e qualidade do espaço em suas vias 
principais. 2004. 178 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Departamento de Geografia, 
Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2004.
 
REGO, R. L. As cidades plantadas: os britânicos e a construção da paisagem do norte do Paraná. 
Maringá: Humanidades, 2009.

TUCCI, C.E.M. Drenagem Urbana. Cienc. Cult. vol.55 nº. 4 São Paulo Oct./Dec. 2003

VERGARA Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 1a. ed. São 
Paulo: Atlas, 2009.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

