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RESUMO 
 

Os problemas decorrentes de enchentes tem sido recorrentes nos centros urbanos, de modo 
que têm se intensificado com o adensamento populacional. Desta forma, o presente estudo 
aborda esta temática a fim de determinar a possível causa de alagamento de um ponto na 
Avenida Colombo, Maringá - PR, entre as Avenidas Duque de Caxias e Paraná, um 
importante eixo de deslocamento. A partir de dados digitais fornecidos pela Prefeitura 
Municipal, foi possível o mapeamento de toda rede de drenagem e dos pontos suscetíveis a 
alagamentos, verificando a topografia com auxílio do software Google Earth Pro e realizando 
o cálculo de verificação do sistema pelo Método Racional. Em relação à topografia deste 
trecho, é possível notar que há uma depressão na parte central em relação a suas 
extremidades. Já pela verificação de cálculo, praticamente todo o sistema está 
subdimensionado, não sendo capaz de escoar toda a vazão solicitada. Quanto ao estado de 
conservação, o sistema encontra-se obstruído em grande parte e com acúmulo de resíduos. 
Portanto, o sistema existente é incapaz de realizar o escoamento proporcionado pela área de 
contribuição, gerando áreas de alagamento, devendo ser implementadas melhorias quanto ao 
dimensionamento da rede e ao estado de manutenção.  

 
Palavras-chave: Alagamento. Método Racional. Urbanização. 
 
 

DRAINAGE SYSTEM ASSAY AT COLOMBO AVENUE, MARINGÁ-PR.  
 
ABSTRACT 

 
The growth of population has been causing many flood problems in urban centers. The present 
paper approaches this theme in order to determine the possible causes of flooding in a specifc 
spot on Colombo Avenue, Maringá - PR, between Avenues Duque de Caxias and Paraná, an 
important axis of dislocation. Making use of digital data provided by the City Hall, it was 
possible to map the entire drainage network and the points susceptible to flooding, verifying the 
topography with the help of the Google Earth Pro software and performing the verification 
calculation of the system through the Rational Method. Regarding the topography of this section, 
it is possible to notice that there is a depression in the central part in relation to its extremities. By 
the calculation, it was noticed that practically the entire system is undersized, not being able to 
drain all the flow. As for the state of conservation, the system is largely obstructed and with 
accumulation of waste. Therefore, the existing system is unable to perform the flow provided by 
the contribution area, generating flooding areas. To conclude, improvements should be made in 
the network design and in the maintenance state. 

 
Keywords: Flood. Rational Method. Urbanization. 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Segundo Relatório publicado em 2011 sobre a Situação da População Mundial, em 

termos globais, as cidades estão cada vez mais populosas, acentuando os problemas urbanos, 

causando o rápido surgimento de favelas, áreas sem saneamento básico e a propensão a 

doenças e epidemias (UNFPA, 2011, apud CHRISTOPHER, 2015). 

Em seu livro, Miguez (2016) cita que “A urbanização, por sua vez, constitui uma das 

ações antrópicas que geram maiores impactos ambientais, exatamente pelas consequências 

resultantes das mudanças nas características originais de uso do solo”. Carvalho et al (2014) 

complementa que a remoção da cobertura vegetal e impermeabilização do solo, 

correlacionados às chuvas torrenciais, são potencialmente causadores de enchentes, 

alagamentos e assoreamento de cursos d’água e reservatórios.    

O processo de urbanização acelerado e não ordenado, interfere diretamente no 

mecanismo natural do ciclo de águas pluviais e altera os cursos de rios e córregos 

(CARDOSO; BAPTISTA, 2011).  Deve-se também considerar as mudanças climáticas, as 

quais podem impactar sobre a gestão de recursos hídricos, alterando os padrões de 

precipitação e podendo ocasionar tempestades ou furacões (SUAREZ et al, 2005, apud 

GARCIA, 2015).  

A gestão ineficiente das águas pluviais é causa preponderante para problemática de 

enchentes e alagamentos (LÓPEZ, et al., 2014, apud GARCIA, 2015). De acordo com o 

IBGE, entre os anos de 2013 e 2014, 30% dos municípios brasileiros apresentaram 

enxurradas, alagamentos ou enchentes. Já nos municípios com mais de 500.000 habitantes, 

97,4% apresentaram problemas devido à impermeabilização do solo. 

De acordo com a Lei Nº 11.445/2007 de diretrizes para o saneamento básico, o 

sistema de drenagem e manejo de águas pluviais deve estar disponível em todas as áreas 

urbanas, devendo suas redes serem limpas e fiscalizadas preventivamente, sendo adequadas à 

saúde pública e garantindo a segurança da vida, do patrimônio público e do privado 

(BRASIL, 2007). 

Desta forma, foi delimitado como área de estudo o município de Maringá, no Paraná, 

mais especificamente, um ponto de alagamento na PR-317, conhecida como Avenida 

Colombo, entre as Avenidas Duque de Caxias e Paraná. De acordo com informações 

veiculadas pela imprensa, dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras Públicas de 

Maringá e relatos de moradores, é um ponto reincidente de alagamento com deficiência no 

escoamento superficial nos períodos de pico. 
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Com dados e informações obtidas, o estudo promoveu o levantamento da área e do 

sistema de drenagem atual, a fim de determinar as condições preponderantes que causam os 

alagamentos na região e delimitar uma alternativa que possa solucionar a problemática por 

meio de medidas de readequação do sistema de drenagem existente. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1  CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ  

2.1.1 Urbanização  

A área de estudo está inserida no Município de Maringá, localizado no Norte Central 

do Estado do Paraná, sendo sua latitude de 23º 25’ 30’’ S e longitude 51º 56’ 20’’ O, estando 

no fuso UTC-3, indicado na Figura 1. O Município possui atualmente uma área de 473 Km², 

sendo sua altitude média de 570 metros. É considerada a terceira maior cidade do Paraná e 

capital regional.  

Figura 1 – Mapa de Localização do Município de Maringá  

 

Fonte: Modificado de Garcia, 2015. 
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O início do povoamento de Maringá foi incentivado pela Companhia Melhoramentos 

Norte do Paraná, datado do início da década de 40, sendo seu projeto desenvolvido pelo 

Engenheiro Jorge de Macedo Vieira, caracterizado como um projeto vanguardista e moderno. 

O projeto determinava avenidas e ruas com calhas largas e canteiros centrais, além de 

rotatórias-jardim nos principais cruzamentos, abundante arborização, parques com mata 

virgem e córregos para a drenagem urbana (ANDRADE; CORDOVIL, 2008), representados 

na Figura 2. 

Figura 2 – Traçado Inicial do Município de Maringá 

 

Fonte: Andrade e Cordovil, 2008. 

 

A projeção urbanística e de ocupação foram planejados para uma população máxima 

de 200 mil habitantes, mas de acordo com o Censo realizado pelo IBGE (2010), a população 

maringaense foi quantificada em 357.077 habitantes, ou seja, praticamente uma população 

80% maior que a planejada. Em estimativa realizada pelo IBGE, no ano de 2016, a população 

de Maringá era correspondente a 403.063 habitantes. 

Neste estudo verifica-se que, esta ocupação em demasia, desenvolve um processo de 

retirada da cobertura vegetal do solo, transformando-a em áreas agricultáveis ou em 

pavimentos impermeáveis, o que altera totalmente o ciclo hidrológico da bacia. A 

impermeabilização do solo é uma das principais causas de alagamentos e enchentes no meio 

urbano. 

 

2.1.2 Condições Climáticas e Hidrográficas 
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Maringá é caracterizada por ser uma zona de transição climática entre os climas 

tropical e subtropical, possuindo alta variação pluviométrica e de temperatura, devido 

alternância dos sistemas atmosféricos (SILVEIRA, 2003). O clima de Maringá é mais 

precisamente um clima subtropical úmido mesotérmico, ou seja, possui verões mais quentes 

com concentração de chuvas e poucas geadas no inverno (ZAMUNER, 2001, apud 

BORSATO e MARTONI, 2004). 

Em outro trecho, Silveira (2003) relata que o relevo que constitui a área urbana, têm 

os divisores de água compostos por espigões longos, aplainados e com ondulações suaves, e 

ainda que as superfícies são mais onduladas nos fundos de vale. Os divisores de água são 

responsáveis por separar bacias hidrográficas adjacentes, sendo estas, responsáveis pela 

infiltração e escoamento superficial (BORSATO; MARTONI, 2004).  

Neves e Souza (2013) relatam que Maringá é constituída por um total de 62 córregos 

e ribeirões, dos quais 20 encontram-se locados no perímetro urbano. De acordo com seu 

divisor de água, Maringá está situada entre as Bacias do rio Pirapó e do rio Ivaí, sendo as sub-

bacias do ribeirão Maringá referentes à bacia do Pirapó e às sub-bacias do córrego Moscado e 

Borba Gato ao Ivaí (BORSATO; MARTONI, 2004).  

 

2.1.3 Levantamento Topográfico 

 A partir da análise do relevo de uma área é possível ter uma visão integrada do meio 

físico, de forma a considerar as variáveis que resultam na paisagem a fim de estabelecer uma 

síntese com a ocupação do solo e seus reflexos (CASSETI, 1981, apud PAIVA et al., 2009). 

Sendo assim, faz-se necessário que seja realizado o levantamento topográfico do local de 

estudo a fim de se verificar a influência do relevo no problema existente. 

 Maringá tem formação basáltica da formação da Serra Geral e composição de arenito a 

oeste, sendo seu relevo predominantemente suave e ondulado, com altitudes variando entre 

500 e 600 metros, sendo os principais cursos d’água orientados no sentido Norte-Sul e seus 

afluentes Leste-Oeste (ZACARIAS, 2004). A localização de Maringá é exatamente no divisor 

de águas da Bacia do Pirapó e da Bacia do Ivaí de acordo com o que se apresenta na Figura 3 

abaixo. 
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Figura 3 – Carta Hipsométrica do Município de Maringá 

 

Fonte: Paiva, 2009. 

  

 A Figura 3 distingue as alturas de acordo com a tonalidade de cor, o qual representa os 

pontos mais elevados na tonalidade mais escura.  O ponto de estudo encontra-se em um ponto 

mais escuro, ou seja, o divisor de águas, um ponto onde, teoricamente não seria possível o 

acúmulo de água pluvial, podendo o problema estar relacionado com falhas ou insuficiência 

do sistema de drenagem existente. 

 

2.2  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

2.2.1 Localização 

 O local escolhido para o estudo compreende ao trecho da Avenida Colombo (PR – 

317), Zona 07 de Maringá, delimitado pela Avenida Paraná e Avenida Duque de Caxias, de 

acordo com o representado na Figura 4. O trecho está localizado na sub-bacia do córrego 

Mandacaru e possui comprimento de 364 metros, sendo uma avenida completamente 

urbanizada e com pavimentação asfáltica betuminosa, com quatro pistas de rodagem e 

estacionamento em cada sentido, separada por um canteiro central. 
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Figura 4 – Área de estudo. 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 

Este trecho é de suma importância ao Município, não somente por ser uma rota de 

intenso fluxo de entrada e saída de veículos da cidade, mas também é responsável pela 

interligação das zonas norte e sul, maior sentido diário de deslocamento, onde, geralmente, há 

maior concentração de veículos nos horários de pico. Outro fator que influencia a utilização 

deste trecho é sua adjacência à Universidade Estadual de Maringá (UEM) e seu grande 

número de acadêmicos. 

  

2.2.2 Determinação da Área de Contribuição 

Ramos et al (2003) cita que para determinação de áreas de instabilidade, 

principalmente em porções côncavas do terreno, potencialmente zonas de saturação, é de 

extrema importância a determinação da área de contribuição. Com a execução do 

levantamento topográfico de Maringá será possível determinar a área de influência no ponto 

de estudo, levando em consideração o volume escoado superficialmente ou por meio das 

galerias.  

A delimitação da área de contribuição será executada a partir de levantamentos 

topográficos e mapas digitais que constam no acervo digital da Secretaria Municipal de Obras 

Públicas de Maringá e a demarcação e cálculo da área será realizado com o auxílio do 

software Google Earth Pro. 

  

2.2.3 Sistema de Drenagem Existente e Estado de conservação  
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 O sistema de drenagem existente será analisado por meio de arquivo digital fornecido 

pela Prefeitura de Maringá juntamente com visitas in loco, a fim de averiguar a 

compatibilidade da existência, tipologia e estado de conservação das bocas-de-lobo, poços-de-

visita, sarjetas e meios-fios, e também, verificar as dimensões das galerias existentes para 

posterior análise da capacidade drenante do sistema existente. 

  

2.3  METODOLOGIA DE CÁLCULO 

2.3.1 Tempo de recorrência (Tr) 

 De acordo com Kuroda (2015), tempo de recorrência ou tempo de retorno é o período 

de tempo médio que transcorre de um evento que já ocorreu até um evento que venha ocorrer 

de mesma ou maior proporção, levando em consideração sua vazão. Este tempo de retorno 

considerado pode variar de acordo com legislação ou localização da obra. 

 Este tempo, segundo o DNIT (2005), diz respeito a enchentes de projeto, a fim de que 

a estrutura seja dimensionada para resistir a essas enchentes sem que haja risco de superação, 

sendo a vazão adotada em projeto de acordo com o custo de implantação do sistema e a 

projeção de prejuízos para descargas maiores que a projetada, sendo maior custo da obra se 

maior o horizonte de projeto.  

 O decreto nº 346/2015 designa que o Tempo de Retorno deve ser adotado de acordo 

com a segurança que se quer dar ao sistema, cujos valores estão expressos no Quadro 1 

abaixo, de acordo com sua especificidade. O projeto deve atentar-se à interrupção de tráfego, 

prejuízos materiais, danos à infraestrutura ou quando existir riscos à vida humana, para assim, 

determinar o valor dentro do intervalo apresentado (PARANÁ, 2002). 

 

Quadro 1 – Tempo de Retorno para Sistemas Urbanos 

Tipologia Tempo (anos) 

Galerias 3 

Emissários e Canais 10 

Pontes e Travessias 50 

Barragens 50 - 500 

Fonte: Modificado de Decreto nº 346, 2015. 
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2.3.2 Intensidade Pluviométrica (i) 

A Intensidade Pluviométrica é obtida de acordo com as características climáticas 

particulares de cada região obtidas por meio dos postos de coleta, e é definida no Manual de 

Hidrologia do DNIT (2006) como chuva precipitada por unidade de área, podendo também 

ser representada em função da altura de chuva precipitada, sendo sua duração igual ao tempo 

de concentração na bacia. 

A Intensidade Pluviométrica para este estudo deverá ser adotada de acordo com o 

Atlas de Recursos Hídricos do Estado do Paraná, devendo utilizar a Equação de Cianorte - 

PR, devido à proximidade do posto pluviográfico ao local de estudo, assemelhando-se às 

características pluviométricas. A equação de Cianorte está indicada na Equação 1 abaixo. 

 

i = .............................................................................................................................................................(1) 

Onde: 

 i = intensidade média da chuva em mm/h; 

 t = duração da chuva em minutos;  

 Tr = tempo de recorrência em anos. 

 

2.3.3 Tempo de Concentração (tc) 

 De acordo com o Manual de Diretrizes Básicas para projetos de Drenagem Urbana do 

Município de São Paulo (1999, p.73) Tempo de Concentração é definido como “o tempo de 

translação do ponto hidraulicamente mais distante da bacia até a seção de controle”, ou seja, é 

o tempo de percurso da água até a boca de lobo mais próxima, acrescentando o tempo de 

escoamento dentro do coletor, do engolimento até a seção considerada. 

Para uma determinada seção o tempo de concentração pode ser calculado de acordo 

com a Equação 2, uma vez que existem fórmulas e recomendações que estipulam este tempo 

de 5 e 20 minutos.  Já o Anexo Técnico do Relatório para Controle de Erosão no Noroeste do 

Estado do Paraná, afirma que este valor não deverá exceder 10 minutos.  

 

tc = ts + te..............................................................................................................................................................................................(2)  

Onde: 

tc = Tempo de concentração; 

ts= Tempo de escoamento superficial; 
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te= Tempo de escoamento nas galerias até a seção. 

 

2.3.4 Coeficiente de Escoamento Superficial ou Coeficiente de Deflúvio (C) 

O escoamento superficial ocorre devido à saturação do solo, não sendo mais possível a 

infiltração. Esta água excedente escorre pelo solo superficialmente. Sendo assim, o 

coeficiente de escoamento superficial, de acordo com DNIT (2006), é a razão entre o volume 

escoado com o volume total precipitado. Segundo a Prefeitura de São Paulo (1999), deve-se 

levar em consideração tipos de solo, ocupação da bacia, a umidade ascendente e a intensidade 

da chuva. O Quadro 2 expressa alguns valores de acordo com a ocupação da bacia. 

 

Quadro 2 – Coeficientes de Escoamento Superficial da Prefeitura de São Paulo 

 

Fonte: São Paulo, 1999. 

 

2.3.5 Declividade do Terreno no Trecho  

 A declividade necessária para cada trecho deve ser determinada a fim de garantir o 

escoamento eficiente, atendendo aos parâmetros de vazão e velocidade de escoamento. A 

declividade será determinada pela razão entre a diferença das cotas a montante e a jusante, 

indicados na Equação 3. O Decreto nº 346/2015 de Maringá, indica uma declividade mínima 

de 1,5% para tubos de diâmetro 0,40 e 1,2% para tubos de diâmetro 0,60 m, aplicados para 

solos que são facilmente carreáveis, a fim de impedir o assoreamento. 
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I= ...................................................................................................................................................................................................(3) 

Onde:  

I = declividade; 

cm= cota do terreno a montante (m); 

cj= cota do terreno a jusante (m); 

L= extensão do trecho (m). 

 

2.3.6 Vazão Máxima de Escoamento (Qmax) 

 A precipitação é convertida em escoamento superficial, sendo necessário verificar a 

vazão máxima deste escoamento, baseando-se em dados históricos, intensidade pluviométrica, 

duração da precipitação, tempo de concentração ou dados  de alguma região semelhante de 

forma a se utilizar os mesmos dados. Segundo Tucci (2013, p.529), “A precipitação máxima é 

determinada com base no risco ou tempo de retorno escolhido para o projeto”. A 

determinação da Vazão Máxima será pelo Método Racional, indicado na Equação 4. 

 

Qmax = ..................................................................................................................................................................................(4) 

Onde: 

 Qmax = Vazão Máxima em m³/s; 

 C = Coeficiente de escoamento superficial; 

 i = Intensidade Pluviométrica em mm/h; 

 A = Área da Bacia de Drenagem em ha. 

   

2.3.7 Vazão Máxima da Seção 

 A capacidade máxima da seção de um conduto é determinada por sua velocidade de 

escoamento, inclinação do terreno e material do qual é composto, representado pelo 

coeficiente de rugosidade de Manning, indicado no Quadro 3. Deve ser levado em 

consideração sua área molhada e o raio hidráulico. As Equações 5, 6 e 7 representam 

respectivamente a Equação de Manning, a equação para vazão máxima admitida e Raio 

Hidráulico.   

 

 



14 
 

Quadro 3 – Coeficiente de Rugosidade de Manning 

Características n 
Canais retilíneos com grama de até 15 cm de altura  0,30 - 0,40 
Canais retilíneos com capins de até 30 cm de altura  0,30 - 0,060 
Galerias de concreto pré-moldado com bom acabamento  0,011 - 0,014 

Sarjetas 

moldado no local com formas metálicas simples  0,012 - 0,014 
moldado no local com formas de madeira 0,015 - 0,020 
asfalto suave 0,013 
asfalto rugoso 0,016 
concreto suave com pavimento de asfalto  0,014 
concreto rugoso com pavimento de asfalto  0,015 
pavimento de concreto  0,014 - 0,016 

Pedras  0,016 
Fonte: Modificado de Paraná, 2002. 

 

V =  ..................................................................................................................(5) 

Q =  ..............................................................................................................(6) 

Rh =  .........................................................................................................................(7) 

Onde: 

 V = Velocidade de escoamento em m/s; 

 R= Raio hidráulico da seção da vazão em m; 

 I = Declividade superficial de linha d’água em m/m; 

 n = Coeficiente de Rugosidade; 

 Q = Vazão máxima admitida em m³/s; 

 A = Área molhada em m²; 

 Rh = Raio hidráulico; 

 P = Perímetro Molhado.  

 

2.3.8 Recobrimentos dos Tubos 

 De acordo com o exposto de Miguez (2016), as galerias devem ser locadas no eixo das 

vias, devendo obedecer a determinados critérios estipulados em projeto, indicando o 



15 
 

recobrimento mínimo de 1,00 metros ou 1,5 vezes o diâmetro do conduto e também, de 

acordo com a metodologia adotada no Rio de Janeiro (2010), a soma de 0,40 metros com 

metade do diâmetro.  

 O parágrafo acima pode ser ratificado de acordo com o DNIT (2005, p.97), onde 

verifica-se que “O posicionamento das galerias pluviais será feito sempre que possível no eixo 

das vias públicas, analisando-se a sua locação a partir das interferências já existentes com 

outras canalizações de serviços públicos. O recobrimento mínimo deverá ser de 1,00 m”. 

 

2.4 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE UM SISTEMA CONVENCIONAL DE 

MICRODRENAGEM 

2.4.1 Boca-de-lobo 

 Na segunda edição do Manual de drenagem de rodovias fornecido pelo DNIT (2006), 

define-se boca-de-lobo como “[...] dispositivos especiais que têm a finalidade de captar as 

águas pluviais que escoam pelas sarjetas para, em seguida, conduzi-las às galerias 

subterrâneas”. Ainda segundo o manual, as bocas-de-lobo podem ser do tipo simples, com 

grelha, mista ou múltipla, e quanto à sua localização, podem ser situadas em pontos baixos 

das sarjetas ou intermediários. 

De acordo com Tucci (2013), quanto à locação das bocas-de-lobo, é recomendado que 

sejam locadas em ambos os lados da rua. Quando houver saturação da sarjeta ou capacidade 

de engolimento ultrapassada; locar em pontos baixos das quadras; espaçamento máximo de 60 

metros entre bocas-de-lobo quando a capacidade de escoamento da sarjeta não for 

determinada e instalar bocas-de-lobo pouco a montante das faixas de cruzamento ou esquinas, 

não as locando no vértice das esquinas. 

As bocas-de-lobo podem ser executadas em concreto, alvenaria ou alvenaria estrutura, 

e também, nos casos onde houver grelha, esta deverá ser de ferro fundido ou pré-moldada de 

concreto. Nakamura (2011) cita que  

   

Os projetos são geralmente normatizados pelos municípios. Porém, as 
dimensões da boca de lobo e seu tipo são determinados pela vazão de 
chegada definida por projeto de cálculo, conforme índice pluviométrico da 
região e período de retorno da chuva de maior intensidade. 
 

 

2.4.2 Galerias 
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A definição de galeria é dada por Tucci (2013, p.823) como “Galeria: canalizações 

públicas destinadas a conduzir as águas pluviais provenientes das bocas de lobo e das ligações 

privadas”. Em seguida, o autor cita que estes coletores podem estar localizados sob as guias 

ou no eixo da via pública, possuindo recobrimento mínimo de 1,00 m da sua face superior, 

admitindo-se que garanta interligação com as bocas de lobo e possua recobrimento mínimo de 

0,60 m nas interligações. 

Em relação à geometria da tubulação, o decreto nº 346/2015 de Maringá, prevê em seu 

Art. 3º “Fica determinado que as tubulações de redes de galerias de águas pluviais, e as 

interligações boca de lobo-caixas de ligações/poços de visita, deverão ter o diâmetro mínimo 

de 60 (sessenta) cm”. Em seguida, a Lei determina que os parâmetros utilizados para o projeto 

das galerias deverão ser os que estão afixados no Relatório para Controle de Erosão no 

Noroeste do Estado do Paraná. 

De acordo com a ABTC (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tubos de 

Concreto), podem ser utilizados para a drenagem, tubos pré-moldados de concreto circular ou 

aduelas pré-moldadas de concreto retangular. Miguez (2016) relata que para determinação do 

melhor traçado da galeria pluvial deve ser levado em consideração o levantamento 

topográfico e a malha urbana existente, subdividindo a bacia em áreas de contribuição para 

cada trecho, devendo ser capaz de drenar a vazão de sua área e a vazão do trecho a montante. 

 

2.4.3 Sarjeta  

O Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT (2006) indica que as sarjetas têm o 

objetivo de conduzir a água precipitada sobre as pistas de uma rua ou estrada e direcioná-la 

para um local de captação, geralmente uma boca-de-lobo. O decreto nº 346/2015 de Maringá 

determina que para o cálculo de verificação das superfícies das sarjetas, deve-se comparar a 

vazão de solicitação, determinada pelo método Racional, e a vazão relacionada com a cota 

máxima de alagamento, onde ocorre extravasamento, com base na fórmula de canal.  

 

2.4.4 Caixa de Ligação 

O emprego de caixas de ligação é realizado com o propósito de interligar tubulações 

de bocas-de-lobo intermediárias, evitando que haja a chegada de mais de quatro tubulações no 

poço de visita, diferenciando-se deste por não possuir acesso (TUCCI, 2013, p. 827). Estas 

caixas podem ser construídas em alvenaria ou concreto armado.  
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2.4.5 Poço de Visita 

De acordo com Miguez (2016), os poços de visita devem ser executados de modo que 

um operador possa ter acesso ao seu interior, sendo o diâmetro mínimo de seu acesso de 60 

centímetros, de modo que o espaçamento entre PV’s não ultrapasse os 100 metros, havendo 

variação de acordo com a legislação de cada município, podendo ainda variar de acordo com 

diâmetro da tubulação.  

 Já Tucci (2013) relata que os principais objetivos do poço de visita são a manutenção 

e inspeção das redes, mantendo-as em bom estado de funcionamento, devendo ser locadas 

onde houver mudança de direção, em cruzamento de ruas onde há vários coletores, mudança 

de diâmetro e declividade da tubulação. Nos casos em que a diferença de nível entre o tubo 

afluente e efluente for maior que 70 centímetros, o poço de visita é denominado como de 

quebra. 

 

2.4.6 Dissipador de Energia 

De acordo com DER/PR (2005), dissipador de energia é definido como “[...] 

dispositivo que visa promover a dissipação da energia de fluxos d’água escoados através de 

canalizações, de modo a reduzir os riscos dos efeitos de erosão nos próprios dispositivos ou 

nas áreas adjacentes”.  Segundo o Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT (2006), os 

dissipadores de energia são subdivididos em dissipadores localizados e dissipadores 

contínuos.  

Os dissipadores localizados ou bacias de amortecimento, são aplicados geralmente no 

pé das descidas d’água nos aterros, na boca de jusante dos bueiros e na saída das sarjetas de 

corte, na passagem corte/aterro. Os dissipadores contínuos são utilizados geralmente em 

descidas d’água como degraus ou cascatas, e também, ao longo do aterro, fazendo com que a 

água seja conduzida pelo talude de forma contínua.  

 

2.5  DIMENSIONAMENTO DA TUBULAÇÃO IDEAL  

 

Alguns parâmetros para o cálculo da drenagem urbana do Município de Maringá estão 

detalhados no Decreto nº 346/2015, bem como se encontra disponibilizado em seu Anexo I 

um modelo de planilha que será utilizada para o dimensionamento da rede de drenagem 

adequada para este estudo. 
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De acordo com o Decreto acima citado, o coeficiente de escoamento superficial é 

indicado c = 0.90, o tempo de escoamento superficial deve estar entre 5 e 10 minutos, o tempo 

de escoamento no interior das galerias é dimensionado pela razão entre a velocidade média de 

escoamento dentro do conduto e a extensão de percurso;  a intensidade pluviométrica deve ser 

dimensionada de acordo com a equação de Cianorte, representada pela Equação 1. 

Ainda, para o tempo de recorrência deve-se utilizar os parâmetros indicados no 

Quadro 1.  Em relação aos parâmetros físicos, é estipulado que as galerias e interligação entre 

bocas-de-lobo/posto de visita tenham diâmetro mínimo de 60 centímetros, estando todos os 

PVs distanciados no máximo a cada 120 metros entre si. A velocidade mínima de escoamento 

para tubulações DN60 é 0,75 m/s, com declividade mínima de 1,2% e velocidade máxima 

igual a 5 m/s. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1  LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO PONTO ESTUDADO 

 

 De acordo com os arquivos digitais de topografia fornecidos pela Prefeitura Municipal 

de Maringá, foi possível determinar as cotas do ponto de estudo, sendo seu início na Av. 

Duque de Caxias com cota 548 m e o ponto final, na Av. Paraná, encontra-se na cota 545 m, 

onde é indicada uma diferença de 3 metros entre os dois pontos, ou seja, teoricamente, uma 

inclinação de 0,8%. 

Com a utilização do software Google Earth Pro®, foi localizado o mapa de Maringá, 

em específico o trecho estudado.  Com o auxílio da ferramenta “régua”, selecionando o item 

“caminho” e marcando a opção “Exibir perfil de elevação”, foi possível determinar o perfil 

topográfico ao longo do trecho de estudo, apresentado na Figura 5.  
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Figura 5 - Perfil Topográfico da área de estudo. 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 

A partir do perfil topográfico foi possível comprovar que há sim diferença de cotas 

entre o ponto inicial e o ponto final, entretanto, a um terço da cota a montante, existe uma 

depressão, estando 2 metros inferiores à cota a jusante, possuindo inclinação ascendente até 

atingi-la. Deste modo, é possível relacionar com o estudo apresentado por Garcia (2015), 

quando o autor cita que os pontos de alagamento em Maringá encontram-se em áreas altas e 

urbanizadas, não em fundos de vale.   

 

3.2  ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO E SISTEMA EXISTENTE  

  

 A área de contribuição que influi diretamente no ponto de estudo foi determinada com 

base no banco de dados do sistema de drenagem da Prefeitura Municipal de Maringá e de 

informações topográficas fornecidas pelo software Google Earth Pro®. De acordo com a 

influência topográfica, a área determinada está representada na Figura 6, correspondendo a 

86,6 hectares. A área de cada trecho está determina na Tabela 1 (Apêndice A), de acordo com 

suas particularidades. 
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Figura 6 – Área de contribuição. 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 

 Em um número expressivo de trechos foi possível verificar que as galerias possuíam 

diâmetro nominal igual a 40 cm, inferior ao que o Decreto nº 346/2015 estipula, sendo o 

diâmetro mínimo de 60 cm. Estes trechos estão tanto nas ruas de menor dimensão, como nas 

avenidas adjacentes e na Avenida Colombo. 

Confrontando o layout da tubulação existente com os dados do levantamento 

topográfico, foi possível determinar as cotas a montante e a jusante de cada trecho e verificar 

as tubulações que eram direcionadas ao ponto de estudo, contribuindo para a vazão. Os 

trechos foram determinados como a interligação entre caixas ou poços de visita, resultando 

num total de 71 trechos, compostos por 4 PV’s e 67 caixas de ligação. 

 Em alguns trechos foi possível notar que a diferença de cotas entre montante e jusante 

proporcionava inclinação negativa, sendo a montante menor que a jusante, o que teoricamente 

é inviável para o escoamento superficial. Mesmo a tubulação indicando o sentido de 

escoamento no sentido da inclinação negativa, sua profundidade não poderia ser constante, 

pois não seria condizente com a lei da gravidade, devendo sua profundidade a jusante ser 

maior que a montante para proporcionar o escoamento. 

 Para a realização do cálculo de verificação da vazão da rede é necessário o 

conhecimento de toda sua profundidade nos trechos, porém, estes dados não constavam em 

arquivo da Secretaria Municipal de Obra, o qual tornou a execução do estudo inviável. Para 

solucionar este problema foi adotada uma profundidade de galeria nos pontos a jusante que 
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possibilitassem uma inclinação mínima para favorecer o escoamento no seu interior, de 

acordo com a sequência da tubulação existente e indicada nos arquivos digitais da Prefeitura. 

 A execução do cálculo pela Tabela 1 (Apêndice A) verificou o real escoamento que as 

áreas adjacentes proporcionam nas galerias e sua capacidade de escoamento de acordo a com 

a tubulação existente. O cálculo demonstrou que o sistema apenas é capaz de suportar a vazão 

solicitada em apenas seis trechos, sendo os trechos CX46-CX47, CX47-CX48 e CX48-CX49 

com duas tubulações DN100 e os trechos CX49-CX58, CX58-CX59 e CX59-CX60 com duas 

tubulações DN120. 

 O cálculo demonstrou também que os demais trechos estão subdimensionados para a 

área de contribuição solicitante, sendo a vazão máxima suportada por estes trechos inferiores 

à vazão demandada. A solução deste problema consistiria no aumento da capacidade de 

escoar a vazão, substituindo a tubulação existente por uma nova com diâmetro suficiente que 

seja capaz de realizar o escoamento. 

 Uma alternativa para solucionar o escoamento do sistema seria a implantação de uma 

bacia de detenção, assim Miguez (2016) delimita que o principal objetivo da detenção dos 

escoamentos é “[...] reduzir o pico das enchentes, por meio do amortecimento das ondas de 

cheia, armazenando uma parte dos volumes gerados no escoamento superficial”.  

Canholi (2014) relata que podem ser utilizadas como medidas de detenção os telhados 

verdes, jardins de controle de entrada, pequenos reservatórios nas edificações e em escalas 

maiores, para armazenamento temporário em praças públicas, estacionamentos e parques. Um 

local onde poderia ser aplicada esta metodologia seria o Parque Olímpico, pois se encontra em 

posição topográfica favorável e dispõe de área livre. 

 Complementar ao cálculo, a verificação in loco do estado de limpeza e conservação 

das sarjetas e bocas-de-lobo é outro fator preponderante a ser considerado, pois cerca de 95% 

dos pontos observados estavam obstruídos com folhas ou lixo, além do fato de o interior das 

bocas-de-lobo possuírem grande volume de material depositado, reduzindo sua capacidade de 

captação. Em alguns trechos da Avenida Colombo, algumas bocas-de-lobo que constam em 

projeto estavam inativadas ou totalmente obstruídas, como pode ser visto na Figura 7. 
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Figura 7 – Estado de conservação do sistema de drenagem. 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A análise do ponto de estudo possibilitou determinar alguns fatores que podem ser 

preponderantes para ocorrência de alagamento durante chuvas acentuadas. A verificação da 

topografia do ponto em questão demonstrou que as cotas das extremidades são maiores que a 

cota central, formando uma bacia, direcionando o escoamento superficial para sua parte 

central, o que pode ser um fator de acúmulo.  

Em relação à verificação da rede de galeria, o sistema é ineficiente quanto a sua 

capacidade de escoamento em relação ao volume demandado e à sua área de influência. Em 

apenas seis trechos, a tubulação existente é capaz de promover o escoamento total, sendo os 

demais trechos incapazes de realizar o escoamento devido ao diâmetro ser menor que o 

necessário. Em alguns trechos, o diâmetro é DN40, menor que o mínimo estipulado pelo 

Decreto nº 346/2015. 

O estado de conservação e manutenção é outro fator crucial que influencia na 

capacidade de escoamento do sistema. A verificação in loco demonstrou que grande parte das 

bocas-de-lobo estão obstruídas por lixo, sedimentos carregados e folhas, implicando em um 

problema de limpeza pública, além de algumas unidades que constam em projeto estarem 

desativadas, reduzindo a capacidade do sistema. 
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