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RESUMO 

 

Com a intensificação da população e o crescimento urbano, há uma necessidade de evolução 

de infraestruturas em conjunto com estes. Entretanto, muitas vezes falta planejamento e essa 

harmonia não ocorre, o que resulta em inúmeros problemas urbanos. O estudo aqui presente 

engloba setores do saneamento básico do município, mais precisamente a drenagem pluvial 

urbana. Escolheu-se um ponto na região urbana de Maringá e estudou-se os aparelhos de 

microdrenagem ali existentes em três etapas: levantamento de dados, visitas ao local e 

discussões sobre os resultados obtidos. A partir de verificações das situações das estruturas de 

drenagem em primeira instância, seguida de análise do funcionamento dos mesmos em dias 

de chuva amena e intensa, além de registros fotográficos, avaliou-se a eficácia do sistema 

drenante no ponto de estudo. Com o auxílio dos dados resultantes da análise, foram dispostas 

medidas de controle e correção do sistema de drenagem pluvial, como é o caso das valetas de 

retenção e jardins de chuva, por possuírem dimensões adequadas para o trecho em questão. 

 

Palavras-chave: Microdrenagem. Urbanização. Impermeabilização. 

 

 

EVALUATION OF THE URBAN DRAINAGE SYSTEM IN CROSSING OF AV. 

COLOMBO WITH AV. DUQUE DE CAXIAS.  

 

ABSTRACT 

 

With the intensification of population and urban growth, there is a need to evolve infrastructure 

along with these. However, planning is often lacking and this harmony does not occur, resulting 

in numerous urban problems. The present study encompasses sectors of the basic sanitation of 

the municipality, more precisely the urban stormwater drainage. A point was selected in the 

urban area of Maringá and the microdrainage apparatus there was studied in three stages: data 

collection, site visits and discussions on the results obtained. After checking the situations of the 

drainage structures in the first instance, followed by an analysis of their operation on days of 

mild and intense rain, in addition to photographic records, the efficacy of the drainage system 

was evaluated at the study point. With the aid of the data resulting from the analysis, measures 

were taken to control and correct the rainwater drainage system, such as retention ditches and 

rain gardens, since they have adequate dimensions for the section in question. 

 

Keywords: Microdrainage. Urbanization. Waterproofing. 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O desenvolvimento urbano nas cidades permitiu uma melhora na qualidade de vida 

das pessoas em diversos aspectos, mas ao mesmo tempo acabou trazendo consigo alguns 

inconvenientes. Estes inconvenientes foram tomando espaço cada vez mais no cotidiano das 

pessoas, e passaram a exigir uma maior atenção das entidades envolvidas. Nos grandes 

centros urbanos, estes problemas se tornam mais comuns e intensos devido a urbanização 

acontecer de forma acelerada e desorganizada. 

A velocidade de desenvolvimento das cidades, em conjunto com suas necessidades, 

promoveu uma série de mudanças e alterações, principalmente no meio ambiente. Um dos 

principais e mais incômodos problemas resultantes da evolução urbana foi a alteração do 

escoamento superficial das águas pluviais. 

De acordo com Tucci (2005), o conceito de gestão das águas pluviais consiste no 

sistema de drenagem e tem grande importância nos planejamentos urbanos, por garantir 

controle de escoamento das águas de chuva, evitando possíveis prejuízos à segurança e saúde 

pública. O sistema de drenagem abrange pavimentação das vias, implantação de redes 

coletoras de águas pluviais, superficiais e subterrâneas, e destinação final dos efluentes. 

 

FIGURA 1 – Balanço hídrico. 

Fonte: Schueler (1987). 
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FIGURA 2 – Hidrogramas de áreas urbanizadas e não urbanizadas. 

Fonte: adaptado de Tucci (2002). 

 

Segundo Tucci (2008), conforme a cidade se urbaniza, de modo geral, os impactos 

começam a surgir, tais como aumento das vazões máximas devido ao aumento da capacidade 

de escoamento dos condutos e devido a impermeabilização das superfícies. Ocorre também 

aumento da produção de sedimentos graças a falta de proteção das superfícies e pela geração 

de resíduos sólidos. 

As impermeabilizações, ocupações irregulares e inserção de resíduos nos sistemas de 

escoamento de água intensificam as inundações, comprometendo os sistemas drenantes e 

agravando problemas no meio ambiente. 
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FIGURA 3 – Influência da impermeabilização no escoamento superficial da água. 

Fonte: adaptado de Livingston; McCarron (1989). 

 

Segundo Raimundo (2007), inundações nos leitos dos rios são um fenômeno natural 

em épocas de chuvas no Brasil, entretanto, estas mesmas inundações passaram a ser um 

problema grave no meio urbano por conta da ocupação humana desenfreada. 

Para Tucci (2005), a urbanização das cidades brasileiras provoca impactos relevantes 

na população e meio ambiente. Impactos estes que agravam transtornos com a população a 

partir das enchentes e inundações mais frequentes, redução da qualidade da água e acúmulo 

de materiais sólidos. 

De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 

Saneamento Ambiental (SUDERHSA, 2002), alguns dos problemas urbanos relacionados à 

microdrenagem são a erosão, o transporte e deposição de sedimentos (conhecido como 

assoreamento) e as enchentes e inundações, podendo causar problemas de saúde e deficiência 

nas conexões micro e macrodrenantes. A respeito destes, pode-se dizer que: 

 Sobre a erosão urbana, refere-se ao aumento da superfície impermeável, 

consequentemente causando uma elevação no escoamento superficial e 

intensificação das linhas de fluxo de água nas superfícies, o que resulta em 
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falhas nas superfícies do terreno, e seu agravamento pode causar a temida 

voçoroca. 

 A intensificação do transporte e deposição de sedimentos nos leitos, 

juntamente com a erosão causada, resulta em efeitos hidráulicos negativos, 

como o remanso hidráulico, alterando as características hidráulicas das bacias 

hidrográficas. 

 As enchentes e inundações ocorrem pela deficiência, ausência ou manutenção 

indevida das estruturas microdrenantes e, em conjunto com a 

impermeabilização, estes problemas se intensificam. A maior ocorrência de 

enchentes devido à urbanização se dá pelo fato de a ocupação do solo 

acontecer com a ocorrência de superfícies impermeáveis, o que garante uma 

obstrução ao escoamento, e também pelo fato da drenagem não ser suficiente 

na maioria das vezes. 

De acordo com consulta feita ao site da Secretaria Nacional de Defesa Civil, há uma 

diferença nos conceitos de enchente e inundação. As inundações são águas que se acumulam 

nos leitos das vias por ineficiência dos sistemas drenantes. Já as enchentes são águas de lenta 

elevação, mantendo-se como casos de cheias por um período de tempo e posteriormente 

desaguam gradativamente. 

As águas de enchentes também trazem risco a saúde da população, pois pode 

provocar contaminação e difusão de doenças contagiosas, como cólera por exemplo. 

O planejamento urbano no Brasil não considera, por muitas vezes, os fatores de 

qualidade de água e drenagem urbana, trazendo assim todos estes problemas para o dia a dia. 

Estes problemas são minimizados com obras de microdrenagem e macrodrenagem. 

Os sistemas de microdrenagem tem como função a coleta e condução da água pluvial até os 

sistemas de macrodrenagem, visando a retirada das águas das chuvas das vias públicas, 

garantindo segurança aos motoristas, pedestres, evitando alagamentos e reduzindo danos 

(SUDERHSA, 2002). 

Conforme Neto (2005?), drenagem quer dizer o ato de escoar águas resultantes das 

precipitações, onde seu curso natural é em direção às menores cotas, podendo ou não ter 

auxílio de bombas. 

Para Tucci (2009), o controle sustentável das águas pluviais precisa integrar medidas 

estruturais e não-estruturais em sua execução. Compõem medidas estruturais as obras de 

engenharia, tais como valetas, galerias e bocas-de-lobo; medidas não-estruturais tratam do 
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zoneamento urbano, conscientização da população através de programas e mapeamentos das 

áreas de risco. 

Ainda de acordo com Tucci (1993), os aparelhos básicos que compõem o sistema de 

drenagem são: 

a) Galeria: canalizações que se ligam às bocas de lobo, visando conduzir as águas 

pluviais captadas ali e de coletores privados. 

b) Bocas de lobo: pontos adequadamente dispostos nas sarjetas, com função de 

captar águas pluviais. 

c) Tubos de ligação: responsáveis por conduzir as águas pluviais das bocas de 

lobo até poços de visitas ou galerias. 

d) Poço de visita: instalações posicionadas no decorrer da galeria, permitindo 

mudança de declividade, diâmetro e direção, além de permitir limpezas e inspeções nas 

canalizações. 

e) Meio-fio: com sua face superior no mesmo nível que o passeio, estes são feitos 

de pedra ou concreto e instalados paralelos ao eixo da rua 

f) Sarjetas: parte não demarcada da via, paralela ao meio-fio, com uma inclinação 

específica de projeto que garante coleta e deslocamento de águas pluviais. 

g) Sarjetões: formam-se nos cruzamentos das vias, pelo próprio leito, conectando 

sarjetas, coletando e conduzindo águas até elementos de drenagem. 

h) Estação de bombeamento: conjunto de equipamentos e obras com objetivo de 

retirar água do canal de drenagem e conduzi-la a outro canal ou receptor final do sistema 

drenante, caso esta não possa mais escoar por gravidade.  

i) Condutos forçados: conduzem as águas coletadas de modo seguro e eficiente, 

pois sua seção transversal não é completamente preenchida. 
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Segundo Champs (2009), para que o sistema de drenagem urbana seja eficiente, é 

preciso ter conhecimento que ele é um auxiliar ao sistema drenante natural e seu 

funcionamento não é contínuo, pois varia de acordo com as precipitações e suas frequências, 

as quais deve se dividir tanto no sistema da microdrenagem quanto da macrodrenagem. 

De acordo com Tucci (1993), deve-se respeitar o sistema separador absoluto, adotado 

no país, pois ligações clandestinas nos coletores promovem aumento de vazão ou até 

obstruções pelos sólidos transportados juntos com as águas pluviais. Já que as redes não 

foram dimensionadas para condução desta vazão, podem ocorrer problemas como 

extravasamento, refluxos e ruptura das redes. Caso aconteça na rede de esgoto, as 

adversidades são por exemplo o mau cheiro nas bocas-de-lobo e poluição dos corpos d’água, 

o que pode colocar em risco a saúde da população devido às doenças transmitidas por meios 

hídricos. 

 

FIGURA 5 – Detalhe do sistema separador absoluto. 

Fonte: Sabesp. 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do sistema drenante na região 

urbana de Maringá, no ponto de estudo escolhido, delimitado no encontro da Avenida Duque 

de Caxias com a Avenida Colombo e, posteriormente, propor medidas de intervenção para 
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corrigir possíveis falhas e deficiências no sistema, visando a recuperação das suas 

funcionalidades. 

Justificou-se a escolha do trecho por este pertencer a uma conexão de vias, da Avenida 

Duque de Caxias com a Avenida Colombo, sendo uma delas a mais importante de Maringá, 

se tratando da rodovia que cruza a cidade e liga diversos municípios vizinhos. Assim, é 

importante que se garanta principalmente a segurança em locais de ampla movimentação em 

diversos horários do dia, como é o caso desta via. 

 

  

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 Área de estudo 

Maringá está localizada no estado do Paraná, região norte do estado e faz fronteira 

com os seguintes municípios: Ângulo, Astorga, Iguaraçu, Floresta, Marialva, Sarandi, 

Paiçandu e Mandaguaçu. Possui área total de 487,930 km² e população de 417.010 habitantes, 

segundo estimativa do IBGE em 2018. 

 

 

FIGURA 6 – Localização da cidade de Maringá – PR. 

Fonte: Wikipédia. 
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O ponto de estudo está localizado na zona 07 da cidade de Maringá/PR, na conexão 

das vias da avenida Duque de Caxias com a avenida Colombo, sendo esta última, ponto 

importante por ser rodovia que cruza a cidade e possui tráfego bastante intenso em grande 

parte do dia, assim como movimentação de muitos pedestres. 

Esta área dispõe de diversos fatores que podem se tornar problemáticos quando não há 

tratamento correto das destinações das águas pluviais, desde alagamentos até riscos de 

contaminação da saúde pública. 

 

FIGURA 7 – Disposição dos aparelhos de microdrenagem no local de estudo. 

Fonte: Google Maps (adaptado). 
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FIGURA 8 – Vista do encontro das vias da Avenida Duque de Caxias com a Avenida 

Colombo. 

Fonte: Google Street View. 

 

2.2 Metodologia 

O estudo baseou-se em três parâmetros, na seguinte ordem: levantamento bibliográfico 

referente ao tema, visitas in loco ao ponto de estudo e discussões sobre os dados e resultados 

adquiridos. 

Nas primeiras visitas, o objetivo foi analisar os pontos de escoamento para verificar 

como estava a situação dos mesmos de acordo com sua estrutura, se estavam danificados ou 

com alguma problemática do tipo. Em seguida, nos dias de chuva mais amena, analisou-se a 

qualidade dos escoamentos das vias de acordo com a quantidade de chuva nestes dispositivos 

de drenagem. Logo após, verificou-se o mesmo desempenho dos escoamentos em dias de 

chuva mais intensa. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Descrição da área 

Conforme foi se obtendo conhecimento no projeto, observa-se um sistema 

microdrenante ineficiente, assim como a ausência de manutenção dos aparelhos deste, 

resultando em vazões maiores que as suportadas, consequentemente gerando alagamentos e 

problemas no escoamento superficial. 
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O ponto de estudo é composto por quatro aparelhos de microdrenagem, dispostos nas 

duas vias que compõem a Avenida Duque de Caxias, sendo os quatro aparelhos do tipo boca-

de-lobo de guia com depressão. Nota-se uma não uniformidade no acabamento das estruturas 

dos aparelhos, fator importante para alteração de suas funcionalidades. Percebeu-se uma 

diferença nas aberturas das bocas de lobo, e as mesmas não foram construídas de modo que 

possuam a mesma tipologia, isto é, muitas foram feitas sem qualquer acompanhamento e fora 

de norma, com maior abertura de entrada de água, menor nível na depressão, desalinhadas e 

não uniformes. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9 – Boca de lobo de número 1. 

Fonte: Autor. 
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FIGURA 10 – Boca de lobo de número 3. 

Fonte: Autor. 

 

 

Verificou-se também e, como fator severo que causa os problemas decorrentes deste 

estudo, a vegetação excessiva nas sarjetas. A falta de controle e cuidados necessários com as 

sarjetas e vias promoveu um avanço rápido e intenso da vegetação nas áreas em que há 

escoamento da água. A vegetação, quando não contida, altera o escoamento da água nas 

sarjetas, desviando o fluxo, permitindo um acúmulo pontual e posteriormente um aumento de 

vazão. 
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FIGURA 11 – Boca de lobo de número 2. 

Fonte: Autor. 

 

 

 

FIGURA 12 – Detalhe da sujeira na boca de lobo de número 2. 

Fonte: Autor. 
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Assim como a vegetação altera o fluxo da água, há também um descaso com a limpeza 

pública pelos pedestres e motoristas, muitos poluindo as vias e, com o escoamento das águas, 

há também o transporte de entulhos e lixos jogados nas vias, posteriormente acumulando-se 

nas sarjetas e, quando encontram as vegetações, agravam ainda mais o acúmulo de água e 

obstruem a passagem da água. 

 

FIGURA 13 – Boca de lobo de número 2 após chuva intensa. 

Fonte: Autor. 

 

3.2 Medidas e soluções 

De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 

Saneamento Ambiental (SUDERHSA, 2002), as medidas de controle de inundações são 

classificadas em estruturais e não-estruturais, sendo: 

 As estruturais responsáveis por modificar o sistema a partir de obras de 

engenharia, capazes de conter, reter ou trazer melhorias aos fluxos de 

escoamento, como construção de canalizações, barragens, galerias e obras de 

retenção. 

 As não-estruturais estabelecem diretrizes para reverter, minimizar ou até 

mesmo conviver com as enchentes. São medidas que envolvem zoneamento 
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das áreas de inundações, previsões de cheias, ações que regulam o uso e 

ocupação do solo e educação ambiental de controle da poluição. 

As medidas estruturais ainda se dividem em medidas intensivas e extensivas, ambas 

compostas pelo uso de obras de engenharia para conter os impactos causados por enchentes 

(SOUZA, 2004). 

Medidas estruturais intensivas visam ação diretamente no corpo d’água, modificando 

o escoamento natural da água no curso, amenizando efeitos de cheias. Obras como muros de 

contenção, bacias de retenção, canais e diques compõem exemplos de medidas estruturais 

intensivas (TUCCI, 2007; MACEDO, 2004). 

Medidas estruturais extensivas são medidas diretas que atuam no contexto da bacia, 

alterando as relações de precipitação e vazão, garantindo uma redução na intensidade do 

escoamento superficial, promovendo diminuição de erosão e enchentes (SOUZA, 2004 apud 

TUCCI, 1993). Obras como pavimentos permeáveis, bacias e poços de infiltração e estruturas 

de armazenamento são exemplos de medidas estruturais extensivas (SOUZA, 2004). 

Politicamente, têm-se preferência por medidas estruturais, pois são de fácil percepção 

pela população. Entretanto, não é sempre que estas medidas são as melhores escolhas para 

certos problemas (SOUZA, 2004). 

 

3.2.1 Bacia de retenção 

Um dos métodos mais comuns de controle dos riscos de inundações urbanas é o uso de 

bacias ou reservatórios de retenção. As bacias reduzem os riscos de inundações por possuírem 

uma grande área que permite a retenção de água, além de funcionarem como reservatórios 

naturais de água. Possuem outras vantagens como custo baixo, possíveis ampliações e até 

criação de zonas de lazer, porém, por possuírem essa necessidade de uma área vasta, podem 

não se encaixar em muitos centros urbanos por falta de espaço e locais adequados, assim 

como o custo elevado de aquisição de certas áreas (SUDERHSA, 2002). 

Seu funcionamento consiste no armazenamento de água em eventos de cheia, e esta, 

pode ser utilizada para irrigação, infiltrada no solo ou até mesmo manutenção da vazão 

mínima. 
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FIGURA 14 – Exemplo de bacia de retenção. 

 

 

Fonte: Google Imagens. 

 

3.2.2 Pavimentos permeáveis 

O uso de pavimentos permeáveis nas áreas urbanizadas é uma alternativa para 

diminuição do escoamento superficial (RIGHES et al, 2002). 

O pavimento permeável é constituído de elementos celulares de concreto, colocados 

sobre camadas permeáveis, normalmente bases de materiais granulares, visando o retardo da 

chegada de água ao subleito, diminuindo a erosão (CANHOLI, 2005). 

São utilizados normalmente em vias de tráfego de veículos e estacionamentos. 

Conforme consulta ao site da Associação Brasileira de Concreto Portland, o pavimento tende 

a ter uma redução de 90% de sua capacidade em até dez anos, exigindo assim atenção à 

manutenção da estrutura, recomendando substituição do material de rejunte e limpeza 

anualmente. 
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FIGURA 15 – Detalhe de pavimento permeável. 

Fonte: Google Imagens. 

 

3.2.3 Jardim de chuva 

O jardim de chuva é um método que vem sendo muito utilizado principalmente em 

locais de planejamento urbano mais conceituado. Também conhecido como sistema de 

biorretenção, o método faz o uso de atividade biológica de microorganismos e plantas para 

filtrar a água pluvial e ainda contribui com o controle dos volumes de água das chuvas. O 

controle da cobertura vegetal pode garantir uma diminuição no escoamento superficial por 

propiciar infiltração no solo (TUCCI 2007; SOUZA 2004). 

A estrutura do jardim de chuva baseia-se em pequenas depressões de terra, que 

recebem águas do escoamento superficial, permitindo infiltração gradual no solo.  

Apesar das diversas vantagens, assim como também a flexibilidade de geometria que o 

projeto do jardim pode ter para se adequar de diferentes formas ao local e a melhora da 

estética do ambiente, este não é vantajoso em grandes áreas de contribuição, requer cuidados 

especiais quanto ao depósito de sedimentos nas vias e é muito dependente de espaço da via 

trafegável, por isso não pode haver muita limitação do espaço para o uso do método. 

Em São Paulo, diversos lugares já estão com seus jardins de chuva montados em vias e 

canteiros centrais, como é caso das regiões da Marginal Pinheiros, Moema, Vila Mariana e 

Mooca, enquanto em outros locais muitos ativistas já estão atuando para confeccioná-los. 
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FIGURA 16 – Detalhe em planta de jardim de chuva. 

Fonte: Google Imagens. 

 

 

FIGURA 17 – Exemplo de jardim de chuva. 

Fonte: Google Imagens. 
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3.2.4 Biovaletas 

As biovaletas, também chamadas de valetas de retenção ou valas de infiltração, são 

depressões lineares, normalmente paralelas as ruas, com objetivo de concentrar o fluxo das 

vias e permitir infiltrações ao longo de seu comprimento (SOUZA, 2004). 

A sua geometria linear é muito vantajosa e permite uma configuração ideal para certos 

locais de área mais restrita. Em casos de grande extensão, pode condicionar grande 

capacidade de volume, estendendo o tempo de escoamento de água, podendo ou não se 

conduzida à um jardim de chuva por exemplo. 

Entretanto, há uma recomendação da Agencia de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos (EPA), a qual se aconselha não utilizar o sistema de biovaletas caso o lençol freático 

seja muito baixo (em torno de um metro e meio), pois isso traria instabilidade para solo. 

Alguns países já adotam este sistema, como é o caso dos Estados Unidos, na 

Filadélfia, cidade na Pensilvânia, e Seattle, estado de Washington. No Brasil também já se 

encontra o uso de biovaletas, em São Paulo, na Praça das Corujas. 

 

 

FIGURA 18 – Exemplo de uso de biovaletas. 

Fonte: Google Imagens. 
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3.2.5 Reservatório de armazenamento 

A construção tem como função principal o armazenamento temporário da água, 

impedindo inundações e alagamentos da região em que abrange, permitindo que seja 

gradualmente liberada para infiltração subterrânea ou lentamente enviada para os corpos 

hídricos durante períodos menores de precipitações (SUDERHSA, 2002). 

Essa flexibilidade permite de armazenamento e liberação gradual que a bacia de 

armazenamento possui faz com que ela possa ser bastante eficiente como método de controle 

estrutural. 

O primeiro registro de uso deste método foi na França, na comunidade urbana de 

Bordéus. Com uma profundidade de 20 metros e diâmetro de 15 metros (média de um prédio 

de 6 andares), a bacia possui capacidade de armazenamento de 2.600 metros cúbicos (uma 

piscina olímpica) e um custo de 7 milhões de euros. 

 

FIGURA 19 – Detalhe do reservatório de armazenamento de Bordéus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Imagens. 
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FIGURA 20 – Local do reservatório de armazenamento na região de Bordéus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Imagens. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O trabalho em questão teve como finalidade a apresentação do atual sistema de 

microdrenagem na cidade de Maringá/PR, em um trecho definido, destacando os elementos 

que compõem este, identificando as situações atuais e verificando as funcionalidades dos 

aparelhos, a fim de corrigir quaisquer incômodos que pudessem surgir. 

O tema microdrenagem foi escolhido por se tratar de uma questão de muita 

importância no cenário urbano, não só nacional, mas em qualquer lugar, pois muitas vezes o 

planejamento urbano é falho com relação ao controle de águas pluviais ou sequer se respeita o 

mesmo em muitas cidades. Pelas visitas foi possível notar muitas falhas no sistema drenante 
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local, além de erros estruturais que também contribuem para a perda de eficácia do sistema e 

acúmulo de água e sujeira. 

Percebe-se ali a ausência de manutenção e o descaso da população na contribuição do 

transporte de sedimentos sólidos ao depositar lixo nas vias, além de não haver fiscalização 

que possa trabalhar para correção da situação. 

Diante das problemáticas existentes, recomenda-se a utilização de soluções estruturais 

extensivas de porte menor, como é o caso das valetas de retenção e pavimentos permeáveis, 

pois podem ser instaladas nas calçadas e garantem uma grande área de coleta graças a sua 

extensão. Jardins de chuva também podem ser utilizados, porém deve ser feito um estudo 

quanto ao seu uso, pois por serem instalados junto às vias, estes tomarão espaço dos 

estacionamentos da via em estudo, podendo agravar situações como tráfego intenso. Já as 

obras maiores como reservatórios de armazenamento e bacias de retenção não são viáveis, 

pois como o local trata de uma área muito urbanizada, não há área suficiente para abrigar tais 

obras de grande porte e a estrutura atual pode não permitir o uso de certos métodos. 
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