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RESUMO 

 
A expansão urbana é um fenômeno que vem crescendo e inflando os índices de 
densidade demográfica das cidades do Brasil. Junto de tal crescimento, cresce 
também a necessidade de planejamento dos sistemas estruturais dos municípios. O 
presente dispõe sobre um sistema em específico: o sistema de drenagem. 
Responsável pelo escoamento pluvial, o sistema de drenagem quando mal 
planejado oferece drásticos impactos à sociedade, problemas estes encontrados na 
cidade de Marialva, Estado do Paraná, que, após uma exposição bibliográfica 
acerca da importância do tema, foram identificados e analisados os erros cometidos 
no planejamento do sistema de drenagem do local, que atualmente acarretam em 
inundações, erosões e graves danos à população, de forma que a solução destes 
problemas consiste na troca do sistema de drenagem atual da cidade de 
Marialva/PR. 

 
Palavras-chave: Alagamento. Erosão. Vazão da água. 
 
 

INEFFICIENCY OF DRAINAGE SYSTEM OF WATER FLUVIAL IN THE 

MICROBASIN RIO ALEGRE, COUNTY OF MARIALVA/PR 

 
 
ABSTRACT 
 
The urban expansion is a phenomenon that has been increasing and inflating the 
indices of population density of the Brazilian cities. Along with this growth, there is 
also a growing need for planning of the municipalities' structural systems. The 
present has in a specific system: the drainage system. The drainage system, when 
poorly planned, has drastic impacts on society. These problems were found in the 
city of Marialva, State of Paraná, which, after a bibliographic exposition about the 
importance of the theme, were identified and analyzed. Planning of the site drainage 
system, which currently leads to flooding, erosion and severe damage to the 
population, so that the solution of these problems is the exchange of the current 
drainage system of the city of Marialva / PR. 
 
Keywords: Erosion. Flooding. Water flow. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A saída do meio rural para as cidades, conhecida como êxodo rural ou 

expansão urbana, é situação cada vez mais recorrente no Brasil. Resultado desta 

urbanização tem-se que diversas cidades vêm sofrendo drásticos impactos 

ambientais, sociais e econômicos por conta da falta de planejamento urbano. 

Dentre estes impactos, chamam a atenção os problemas desencadeados pela 

falta de planejamento e instalação de sistemas de drenagem, que resultam em 

falhas no escoamento da água precipitada e ocasionam problemas urbanos de difícil 

e onerosa solução. 

Motivado pela problemática citada, o presente visa apresentar revisão 

bibliográfica acerca do sistema de drenagem e dos impactos que sua ausência pode 

proporcionar. 

Partindo da teoria, será feita sua aplicação à prática, através de análise da 

situação atualmente enfrentada pelo munícipes da cidade de Marialva, interior do 

Estado do Paraná, reconhecendo os defeitos existentes no município com relação à 

sua rede de drenagem, para sugestão de possíveis medidas estruturais que 

acabariam com os problemas que atualmente assolam a população. 

 

 

2 A URBANIZAÇÃO EM EXPANSÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS – UMA 

NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO 

 

A grande expansão da urbanização das cidades no Brasil tem instigado 

impactos expressivos na população e no meio ambiente. Estes impactos têm 

desgastado a qualidade de vida dos cidadãos, por meio do avanço da frequência e 

do nível das inundações, redução da qualidade de água e aumento de materiais 

sólidos nos corpos receptores. 

Esta ação é estimulada essencialmente pela maneira como as cidades se 

ampliaram nos últimos anos e também pela ocupação das áreas ribeirinhas.  

Os responsáveis pela área técnica de planejamento conseguiriam contornar 

os problemas acima citados através de um destaque mais palpável sobre os 

sistemas de drenagem. 
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Sobre esta abordagem mais eficaz, Campana (2014, p. 23) diz que a 

orientação existente em limitação de planejamento de sistemas de drenagem passa 

pelo conceito de que “os projetos de drenagem urbana têm como filosofia o 

escoamento da água precipitada o mais rápido possível para fora da área projetada”.  

Deste modo, o mesmo autor ainda afirma que os parâmetros aumentam em 

certa ordem de acordo com a “proporção das vazões máximas, a frequência e o 

nível de inundação de áreas a jusante” (CAMPANA, 2014, p. 26). 

Outro fator elencado pelo autor é de que “as áreas ribeirinhas, inundadas pelo 

curso d’água durante os períodos de cheia, têm sido ocupadas pela população 

durante a estiagem. Os prejuízos resultantes são evidentes”.  

O desenvolvimento urbano brasileiro apresenta um aumento expressivo na 

frequência das inundações, na produção de sedimentos e na deterioração da 

qualidade da água (GIRÃO,2017 p. 5). 

De acordo com Mengue (2017 p. 10):  

Grande porcentagem dos países em desenvolvimento incluindo o 
Brasil, conheceu nos últimos anos uma dilatação urbana com 
problemática infraestrutura de drenagem, sucedido dos problemas de 
inundações especialmente da célere expansão da população urbana, 
do baixo nível de conscientização do problema, da inexistência de 
planos de longo prazo, do uso arriscado de medidas não estruturais 
e da manutenção imprópria dos sistemas de controle de cheias. 
 

Montes et al (2013 p. 7) acreditam que a medida que a cidade se urbaniza, 

em geral, advém as seguintes dificuldades: 

a) Acrescentamento das vazões máximas em até 7 vezes originado por 

causa do aumento da capacidade de escoamento através de condutos e canais e 

impermeabilização das superfícies;  

b) Ampliação da produção de sedimentos como decorrência da 

desproteção das superfícies e a produção de resíduos sólidos (lixo);  

c)  E a degradação da qualidade da água, acarretado pela lavagem das 

ruas, transporte de material sólido e as ligações clandestinas de esgoto cloacal e 

pluvial. 
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2.1 DRENAGEM 

 

De acordo com COSTA (2015 p. 27) e CAMPANA (2014 p.23) “drenagem é a 

arte de conduzir, controlar o volume e fluxo de água”. Ou seja, a drenagem é o 

elemento fundamental para condução e controle do volume e fluxo de água 

despejado em um determinado local, podendo ser superficial ou subterrânea.  

Segundo Tucci (2013 p. 36) em uma construção do sistema de drenagem, 

procura-se alcançar o trânsito de pedestres e veículos, com o domínio sobre as 

erosões, conseguindo desta forma resguardar as propriedades localizadas em áreas 

sujeitas a inundações e erosões e consequentemente, os cidadãos. Além disso 

defender os logradouros e vias públicas e por fim evitar a contaminação dos 

indivíduos por doenças e sua moradia e convivência em áreas insalubres. 

Neste conjunto sobressaem-se a drenagem urbana, que por conta do volume 

crescente de água em tempos consecutivamente menores, são escoados para 

drenagens naturais e construídas progressivamente incapazes de lhes dar vazão. 

 Neste cenário, Mengue et al (2017 p. 238) discorre que:  

A drenagem urbana por décadas possuía como fundamental 
finalidade retirar as águas pluviais das áreas urbanizadas de maneira 
mais rápida possível com o intento de impedir transtornos, prejuízos 
e riscos de inundações. Para alcançar este objetivo, eram usados 
vinte métodos estruturais, sendo esses métodos dispendiosos e não 
representam por si só solução eficaz e sustentável dos problemas 
mais complexos da drenagem urbana. Por meio do estudo do 
ambiente urbano é plausível localizar melhores recursos para o 
sistema de drenagem, no entanto não se rejeita o valor de um 
conhecimento diligente de um responsável pela esfera na tomada de 
decisões, mas basicamente envolver aspectos, institucionais, 
sociológicos, tecnológicos e legais.  

 

 

2.2 SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 

 

O sistema de drenagem é parte integrante do agrupamento de benefícios 

públicos existentes em uma área urbana, assim como as redes de água, de esgotos 

sanitários, de cabos elétricos e telefônicos, além da iluminação pública, 

pavimentação de ruas, guias e passeios, parques, áreas de lazer, e outros (COSTA, 

2015 P. 39). 
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Segundo Campana e Tucci (2014 p. 80) em relação às outras benfeitorias 

urbanas, o sistema de drenagem tem uma distinção: “o escoamento das águas das 

tormentas sempre ocorrerá, independente de existir ou não sistema de drenagem 

adequado”. Entende-se tormentas como fortes chuvas, o que faz concluir que a 

qualidade desse sistema de drenagem é que definirá se os melhoramentos ou 

detrimentos à população serão maiores ou menores. 

Bidone e Tucci (2015 p. 112) ainda citam que outra característica, de certo 

modo única, do sistema de drenagem é “a sua solicitação não permanente, isto é 

durante e após a ocorrência de tormentas, contrastando com outros melhoramentos 

públicos que são essencialmente de uso contínuo”. 

O sistema tradicional de drenagem urbana precisa ser analisado um conjunto 

de dois sistemas distintos, que precisam ser planejados e projetados sob critérios 

diferenciados: o Sistema Inicial de Drenagem e o Sistema de Macrodrenagem. 

O Sistema Inicial de Drenagem ou de Microdrenagem ou, ainda, Coletor de 

Águas Pluviais, é aquele constituído pelos pavimentos “das ruas, guias e sarjetas, 

bocas de lobo, rede de galerias de águas pluviais e, também, canais de pequenas 

dimensões”. Esse sistema é mensurado para o escoamento de vazões de 2 a 10 

anos de período de retorno. Quando bem tencionado, e com conservação 

adequada, praticamente extingue as dificuldades ou as suspensões das atividades 

urbanas que acontece com as inundações e das interferências de enxurradas 

(BIDONE e TUCCI 2015 p. 112). 

O sistema de macrodrenagem dedica-se ao escoamento final das águas 

escoadas superficialmente, até mesmo as captadas pelas estruturas de 

Microdrenagem. “São compostos dos seguintes itens: sistema de Microdrenagem, 

galerias de grande porte, canais e rios canalizados” (COLLARES,2014 P. 47). 

 Deste modo, a macrodrenagem abrange a rede de drenagem natural, 

existente antes da ocupação; tratam-se de “obras de retificação ou de embuti mento 

dos corpos aquático, muito importantes, dimensionadas para grandes vazões e com 

maiores velocidades de escoamento” (BIDONE e TUCCI 2015 p. 115).  

 

 

 

 



8 

 

2.3 IMPACTOS DA FALTA DE DRENAGEM 

 

A literatura é vasta na descrição que o impacto que a falta de drenagem 

produz no escoamento, na produção de material sólido e na qualidade de água 

(TUCCI, 2013 p. 37).  

Esses impactos em geral são gerados pelo avanço do escoamento superficial, 

pela vazão máxima dos hidrogramas, da produção de material sólido e antecipação 

dos picos, que são somados à diminuição evapotranspiração do escoamento 

subterrâneo e lençol freático, além da degradação da condição ideal das águas 

superficiais (CAMPANA e TUCCI, 2015 p.56). 

O planejamento urbano, ainda que abranja embasamentos interdisciplinares, 

na prática é concretizado dentro de um campo mais específico do conhecimento. O 

planejamento da ocupação do espaço urbano no Brasil, por meio do plano Diretor 

Urbano não tem respeitado aspectos de drenagem urbana e qualidade da água, que 

trazem grandes transtornos e custos para a sociedade e para o ambiente (BIDONE 

e TUCCI 2015 p. 117). 

 CANHOLI (2014 p. 3) cita que alguns impactos ocorrem devido à forma 

desorganizada como a infraestrutura urbana é implantada, tais como: “pontes e 

taludes de estradas que obstruem o escoamento; redução de seção do escoamento 

por aterros; obstrução de rios, canais e condutos por deposição de lixo e 

sedimentos; projetos e obras de drenagem inadequadas”. 

As junções desses impactos dão origem a problemas como enchentes, 

erosões carregamento de material poluente o que da origem aos riscos de 

contaminação por doença. 

 

 

2.3.1 Enchentes 

 

As enchentes em áreas urbanas são consequências de dois processos que 

ocorrem isoladamente ou de forma conjunta: as enchentes em áreas ribeirinhas e as 

enchentes devido a urbanização. 

Campana e Tucci (2014 p. 63) definem que as enchentes em áreas 

ribeirinhas acontecem quando “os rios geralmente possuem dois leitos, o leito menor 

onde a água escoa na maioria do tempo e o leito maior, que é inundado em média a 
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cada 2 anos”. O choque devido à inundação acontece quando a população ocupa o 

leito maior do rio, ficando sujeita a inundação. Essa situação pode ser observada 

pela imagem abaixo, que mostra onde se encontram os leitos dos rios demonstra a 

origem natural das enchentes e inundações. 

 

 

Imagem 01: Leitos dos rios e origem natural das enchentes e inundações 

 
(Fonte: Pena, 2018) 

 

 
 

Collares (2014, p. 24) nos ensina que enchentes devido à urbanização se dão 

quando “enchentes aumentam a sua frequência e magnitude devido à ocupação do 

solo com superfícies impermeáveis e rede de condutos de escoamentos”. O 

desenvolvimento urbano pode ao mesmo tempo produzir obstruções ao escoamento 

como aterros e pontes, drenagens inadequadas e obstruções ao escoamento junto a 

condutos e assoreamento. 

 

 

2.3.1.1 Aumento das vazões máximas 

 

O desenvolvimento urbano modifica a cobertura vegetal gerando múltiplas 

implicações que alteram os componentes do ciclo hidrológico natural. Tucci (2013 p. 
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15) diz que “com a urbanização, a cobertura da bacia é alterada para pavimentos 

impermeáveis e são introduzidos condutos para escoamento pluvial, gerando 

redução da infiltração no solo e o volume que deixa de infiltrar fica na superfície, 

aumentando o escoamento superficial”.  

Girão (2017 p. 353) afirma que como ao se construir condutos pluviais para o 

escoamento superficial, ocorre redução do tempo de deslocamento. Desta forma as 

vazões máximas também aumentam, antecipando seus picos no tempo. 

Deste modo, com a diminuição da infiltração, o aquífero propende a baixar o 

nível do lençol freático por falta de alimentação (sobretudo quando a área urbana é 

muito ampla), amortizando o escoamento subterrâneo.  

 

 

2.3.1.2 Aumento de sedimentos e material sólido 

 

No decurso do desenvolvimento urbano, o aumento dos sedimentos 

produzidos pela bacia hidrográfica é expressivo, em razão às construções, limpeza 

de terrenos para novos loteamentos, construção de ruas, avenidas e rodovias, etc 

(CAMPANA; TUCCI, 2014 p. 69).   

Segundo Mengue et al (2017 p. 240) as fundamentais implicações ambientais 

da produção de sedimentos são “assoreamento das seções da drenagem, com 

redução da capacidade de escoamento de condutos, rios e lagos urbanos”.  

No entanto Montes et al (2013 p. 11) nos lembra que “a medida que a bacia é 

urbanizada e a densificação consolidada, a produção de sedimentos pode reduzir 

mas um outro problema aparece, que é a produção de lixo”. O lixo bloqueia ainda 

mais a drenagem e gera situações ambientais muito mais graves. Esse problema 

somente é diminuído com adequada frequência da coleta e educação da população 

com multas pesadas. 

 

 

2.3.2 Inundações 

 

A definição de inundação dada por Tucci (2013 p. 28) conclui que “a 

ocorrência de inundações em centros urbanos é tão antiga quanto às cidades ou 
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qualquer aglomerado urbano”. Ela se da “quando as águas dos rios, riachos, 

galerias pluviais saem do leito de escoamento em decorrência da falta de 

capacidade de transporte de um destes sistemas e ocupa áreas onde a população 

utiliza para moradia, transporte, recreação, comércio, indústria, entre outros” 

(MENGUE et al 2017 p. 242).  

Collares (2014 p. 31) observa que tais acontecimentos podem ser causados 

em virtude do comportamento natural dos rios e também ampliados pela 

consequência das modificações em espaços naturais causadas pelo homem na 

urbanização, “como, a impermeabilização das superfícies e canalização de 

córregos”.  

Tucci (2013 p. 39) distingue inundações como fenômeno natural, que 

acontece “quando a vazão a ser escoada é maior que a capacidade de descarga do 

sistema hídrico”.  

A inundação em áreas preenchidas por atividades humanas, incompatíveis 

com a presença da água, se torna um desastre com perdas socioeconômicas de 

enormes proporções. 

 

 

2.3.3 Enxurradas 

 

Collares (2014 p. 47) classifica as enxurradas como “volume de água que 

escoa na superfície do terreno, com grande velocidade, resultante de fortes chuvas”. 

  Bidone e Tucci (2015 p. 119) conceituam que enxurrada é o “escoamento 

superficial de alta velocidade e energia, provocado por chuvas intensas e 

concentradas, normalmente em pequenas bacias de relevo acidentado”. 

Em geral é assinalada pela elevação súbita das vazões de determinada 

drenagem e transbordamento brusco da calha fluvial. 

 

 

2.3.4 Alagamentos 

 

Canholi (2014 p. 3) descreve que “os alagamentos ocorrem, geralmente, em 

áreas planas ou com depressões e fundos de vales, com o escoamento superficial 
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comprometido pela topografia e falta ou insuficiência de um sistema pluvial no 

ambiente urbano” 

Já Bidone e Tucci (2015 p. 119), por sua vez, consideram alagamentos como 

“a extrapolação da capacidade de escoamento de sistemas de drenagem urbana e 

consequente acúmulo de água em ruas, calçadas ou outras infraestruturas urbanas, 

em decorrência de precipitações intensas”. 

 

2.3.5 Erosões 

 

Conforme compreendido por Canholi (2014 p. 5) o termo erosão decorre do 

latim (erode ré) e significa “corroer”.  

Para Tucci (2013 p. 36), o conceito de erosão “é o processo de carreamento 

dos solos cujos agentes podem ser a água, os ventos ou outros”.  

Comumente, os principais processos erosivos, nos centros urbanos, são 

causados pelas águas. Esses processos são acentuados pela ação humana, por 

meio da modificação das características das condições naturais, “seja pelo 

desmatamento, remoção de encostas e pela ocupação desordenada e irregular das 

mesmas, aumento das áreas impermeabilizadas, ou criação de caminhos 

preferenciais pela construção de vias de acesso” (TUCCI, 2013, p. 36). 

A erosão pode ser classificada em linear ou em lençol. 

Tucci (2013 p. 36), diz que a linear acontece quando é “determinada pelo 

escoamento difuso das águas de chuva, que removem, de forma progressiva e 

relativamente uniforme, os horizontes superficiais do solo”. Esse é o tipo de erosão 

que causa maiores problemas na área rural, ocasionando perda de terras 

cultiváveis. 

Filho et al (2013 p. 160) define que a erosão linear “é provocada pela 

concentração das linhas de fluxo das águas superficiais, onde resultam sulcos na 

superfície do terreno que podem aprofundar e causar o aparecimento de ravinas”. 

Esse é o tipo de erosão que alcança, especialmente, as áreas periurbanas, 

destruindo equipamentos urbanos e obras civis 

Na procedência, a erosão urbana encontra-se lado a lado com “a falta de um 

planejamento adequado, que considere as particularidades do meio físico e as 

condições sociais e econômicas de desenvolvimento da área urbana” (FILHO et al 

2013 p. 160). 
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2.3.5.1 Controles da erosão urbana 

 

O principal objetivo do controle da erosão urbana é manter a integridade física 

das cidades. O fenômeno da erosão envolve problemas socioeconômicos, perda de 

fertilidade dos solos, ruas interditadas e até lotes inteiros. Logo que se inicia o 

processo, ele é facilmente controlável, porém ao atingir maiores proporções, é de 

difícil solução, envolvendo custos vultosos (COSTA 2015 P. 48). 

Os métodos adotados para o controle variam de acordo com as necessidades 

de cada local. Os principais métodos envolvem desde soluções individuais até 

soluções de grande envergadura, tais como manutenção de áreas permeáveis 

dentro dos lotes, cobertura com lona e sacos de areia e até barragens 

(macrodrenagem), passando por sistema de Microdrenagem e pavimentação (FILHO 

et al 2013 p. 162)  

 

2.3.5.2 Controles da erosão na microdrenagem 

 

A condução das águas superficiais nas áreas urbanizadas é conhecida como 

microdrenagem. A Microdrenagem é significativa no controle da erosão por evitar o 

escoamento direto sobre o solo (BIDONE e TUCCI 2015 p. 129). 

A despesa financeira para a instituição do sistema de Microdrenagem urbana 

é diretamente proporcional ao volume de águas pluviais a escoar.  

A saída para as dificuldades advindas com a erosão, dentro do quadro 

urbano, acontece através da execução do sistema de galerias de águas pluviais e 

pavimentação. Tucci (2013 p. 51), afirma que “após de coletadas as águas através 

das bocas de lobo, essas são conduzidas para os coletores principais e emissários, 

que acumulam a contribuição de toda a bacia”.  

 

 

2.3.5.3 Controles da erosão na macrodrenagem 

 

Tucci (2013, p. 51) afirma que o maior problema com relação à 

macrodrenagem é o lançamento das águas dos emissários no terreno natural, 

porque ainda que ocorra a construção de dissipadores de energia, após o 

lançamento, “existindo declividade do terreno natural, e sendo o solo pouco 
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resistente, o volume de água dá início ao processo erosivo, que inicia a jusante do 

lançamento e avança para montante com rapidez, podendo até destruir o dissipador 

e o próprio emissário” (Tucci 2013 p. 51). 

 

 

2.3.6 Carregamento de material poluente 

 

Em consequência ao alto grau de degradação dos rios urbanos, em virtude ao 

lançamento de esgotos e lixo, da contaminação das águas de chuva pela lavagem 

das superfícies e da própria canalização, há um descolamento entre o rio e a cidade.  

Os rios começam a ser reconhecidos como canais de esgoto (e não mais 

como rios) e, por conseguinte, qualquer interferência de recobrimento não é mais 

reconhecida como um impacto negativo (CAMPANA, 2014, p. 74). 

Nesta conjuntura COSTA (2015 p. 42), nota que que a “despesa fluviais 

urbanas influenciam a qualidade dos corpos aquáticos, transportando diversos tipos 

de poluentes (sedimentos, nutrientes, matéria orgânica, bactérias e outros 

patogênicos, hidrocarbonetos, metais pesados e agentes tóxicos)”.  

Mengue et al (2017 p. 245) afirma que a “superfície do solo, principalmente 

ruas, sarjetas e telhados, é um dos principais contribuintes de poluentes para o 

escoamento superficial urbano, conferindo caráter difuso de poluição às águas 

pluviais urbanas, que, por sua vez, têm sua qualidade relacionada com o tipo de 

ocupação da bacia”.  

Segundo Campana (2014, p. 49) as principais soluções adotadas para o 

sistema de drenagem urbana “incidem no uso de lagoas de infiltração e detenção ou 

no lançamento direto das águas pluviais nos corpos receptores”, que têm por 

finalidade evitar o despejo de materiais sólidos e demais poluentes diretamente nos 

rios e lagos.  

 

 

2.3.7 Risco de contaminação por doença 

 

Atualmente, o saneamento não sugere apenas nos costumeiros conceitos 

higienistas, mas também na preocupação com o enfoque ambiental. Porém, os 
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planos relacionados ao saneamento ainda não atuam fortemente na relação entre 

este e a saúde pública, apesar da sua importância (Monteses et al, 2013, p. 14). 

Presentemente o país não aborda a drenagem urbana com a devida atenção 

que necessita. Este episódio induz a um grave problema relacionado a saúde 

pública, uma vez que permite a contaminação de doenças, trazendo grandes 

prejuízos à população de baixa renda (Monteses et al, 2013, p. 14). 

Girão (2017 p. 12) nos ensina que as doenças de veiculação hídrica podem 

ocorrer devido:  

a) à falta de água segura de abastecimento da população, que 
envolve o abastecimento de água. Neste caso a diarréia é a doença 
mais frequente; 
b) às doenças que dependem da higiene das pessoas, relacionado 
com a sua educação;  
c) às doenças relacionadas com o ambiente e a disposição da água, 
como a malária, dengue e esquistossomose, entre outros;  
d) às doenças relacionadas com as inundações como a leptospirose, 
que é a contaminação da urina do rato na água de inundação.  

 

Mengue et al (2017 p. 238) apresenta que os aspectos da drenagem urbana, 

exibem a complexidade do problema e se adicionam, “na sua grande maioria dos 

casos, a uma escassez de vontade política dos governantes de executar obras, a 

uma visão restrita do problema e a poucos recursos financeiros disponíveis”. 

 Desta maneira ganha em importância a precisão de tomada de decisões 

competentes, isto é, a seleção de um acurado projeto que priorize a solução 

definitiva do problema, considerando toda a área de influência com mínimos 

investimentos e impactos ambientais. 
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3 DISCUSSÃO E RESULTADOS: APLICAÇÃO DOS DADOS BIBLIOGRÁFICOS 

AO ESTUDO DE CASO 

 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO ESTUDADO1 

 

O município de Marialva está localizado no interior do Estado do Paraná, 

região noroeste. Mais especificamente, encontra-se inserida na Microrregião de 

Maringá e na Mesorregião Norte Central do Estado do Paraná. 

Atualmente, a área territorial ocupada é de 475,77km², que abrangem, além 

da população do município em si, também os ocupantes de seus distritos (Arquiban, 

São Luiz, São Miguel do Cambuí e Santa Fé do Pirapó), totalizando, em 2017 

(dados do IBGE), um total de 34.955 (trinta e quatro mil e novecentos e cinquenta e 

cinco) habitantes, que somam uma densidade demográfica de 67,06 habitantes/km². 

A taxa de crescimento anual vem sendo de 1,83%, situação que acarreta 

numa projeção de população de 41.905 (quarenta e um mil e novecentos e cinco) 

habitantes para o ano de 2027, pessoas estas que, assim como a atual população, 

poderão sofrer com a densidade pluviométrica média de 1500 mm/ano, concentrada 

nos meses de janeiro, novembro e dezembro. 

 

 

3.2 IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS DO SISTEMA DE DRENAGEM E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS 

 

Através dos dados apresentados anteriormente, pode-se avaliar que 

desastres naturais correlatos a inundações, alagamentos e enchentes, geram 

amplos danos materiais e, de acordo com sua intensidade, acarretam ainda em 

perda de vidas. Através dos dados colhidos, verifica-se que os episódios de 

inundações em áreas urbanas e ribeirinhas tem aumentado e aparecido com mais 

frequente a cada ano. E é este cenário que encontramos no Município de Marialva 

localizado na Região Norte-Central, à leste de Maringá (CIDADE BRASIL, p.1). A 

área de estudo corresponde ao município de Marialva, inserido na região norte do 

                                                           
1
 Informações disponíveis no website do município de Marialva <https://www.marialva.pr.gov.br/> 
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estado do Paraná, situado entre 23º18’45” e 23º39’22.5” de latitude sul e 51º43’07.5” 

e 52º03’45.5” de longitude oeste, abrangendo uma área territorial de 475,12km 

(GRAÇA et al, 2014) 

Marialva possui em sua geografia a microbacia Ribeirão Alegre a qual 

acarreta inúmeros problemas ao município tais como: inundações, enxurradas, 

alagamentos e erosões. E foram devido a esses problemas que a referida bacia 

tornou-se objeto deste estudo de caso. 

Ungari (2017), o município de Marialva nos últimos anos apresentou inúmeras 

dificuldades referentes à drenagem urbana, geradas especialmente, por uma cadeia 

de enganos no planejamento urbano da cidade, no qual se organizava somente um 

sistema de drenagem local, isto é, não existia o conceito de que o sistema de 

drenagem de cada bacia deveria estar interligado, de modo que cada projeto só 

contemplava suportar as águas precipitadas em seu território. 

Esta falta de visão de futuro de expansão adicionado à explosão demográfica 

advinda nos últimos 20 anos, mais a utilização insensata do solo, aliado uma 

topografia acidentada do solo culminaram na complexa problemática quanto à 

drenagem urbana.   

    Sevilha (2017 p. 9), ainda cita que os “principais problemas de drenagem 

urbana no município se desenvolveram na região oeste, mais especificamente na 

microbacia do Ribeirão Alegre”, a qual pune constantemente os bairros próximos a 

ela.  

A cidade de Marialva não possui um sistema de drenagem pluvial, e assim 

como diversas outras cidades do Paraná, Marialva exibe um recorrente problema de 

alagamentos e enxurradas na estação chuvosa, que evidenciam que a rede da 

cidade é falha. Os alagamentos podem ser observados em diversos pontos do 

município, mas a microbacia do Ribeirão Alegre, em especial, tem o destaque para 

esse problema. Além disso, avaliando reportagens locais e relatos dos moradores no 

facebook, pode-se observar que estes alagamentos ocorrem com bastante 

frequência e com o passar dos anos, observa-se que mesmo com o crescimento 

visível da área urbana da cidade, esses eventos continuam a ocorrer (SEVILHA, 

2017). 

         A microbacia do Ribeirão Alegre, de acordo com a Figura 01, possui uma área 

aproximada de 1.364.832,00 metros quadrados com um perímetro de 

aproximadamente 5.530,00 metros.   
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Imagem 02: Microbacia do Ribeirão Alegre. 

 

(Fonte: Google Earth, 2018) 

 

A mesma microbacia, ainda, conta com vários elementos de 

microdrenagem (ruas, sarjetas, bocas-de-lobo, tubulações, galerias e caixas de 

contenção de aguas pluviais), mas a mesma está circundada por bairros que 

como já citado, foram pensados apenas para contemplar de modo individual, o 

que culmina em diversos problemas a população que a circunda.  

Pelo presente estudo, pode-se verificar que há ocorrência de eventos de 

erosões, enxurradas, alagamentos, inundações e lançamento clandestino de 

esgoto cloacal in natura (SEVILHA, 2017). 

O primeiro item a ser analisado é o processo de erosão, avaliado como 

um dos fatores fundamentais para o aparecimento dos alagamentos. A 

ampliação da produção de sedimentos, ocasionados por meio de diferentes 

fontes, como por exemplo, do uso e ocupação inadequada dos solos, e da 

crescente urbanização, tem amarração direta com o sistema de drenagem local 

e agrava os efeitos das inundações. 
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Os bairros que circundam a microbacia possuem uma extensão  muito  

pavimentada, pois em grande maioria, os residentes dos bairros lindeiros a 

microbacia, não respeitam a legislação municipal vigente, e em sua maioria 

optam por impermeabilizar toda a área de seus lotes, o que de acordo com Tucci 

(2013) beneficia o aparecimento de enxurrada, pois com a remoção da cobertura 

vegetal em áreas urbanas, com grande reunião de residências e  ruas asfaltadas 

ocorrem a reforço de uma ampliação do escoamento superficial, tendo como 

implicação o crescimento da taxa de erosão e dos picos de cheia nas bacias 

hidrográficas no qual pode afetar as particularidades hidrológicas colaborando 

deste modo para a redução  do escoamento tendo como consequência o 

aparecimento de enxurradas. 

Além do problema com a pavimentação e a falta de área verde, 

geomorfologicamente, o município está inserido nas subunidades 

morfoesculturais denominadas como Planalto de Apucarana, que apresenta uma 

alta dissecação do relevo e, Planalto de Maringá com uma baixa dissecação do 

relevo (GRAÇA et al, 2014). Entretanto, ambas as subunidades apresentam 

formas de relevo com topos alongados, vertentes convexas e vales em “V”, o 

que acentua declividade (GRAÇA et al, 2014). Mesmo com essa declividade 

topográfica, o relevo deste ponto de estudo contribui para alagamento e 

inundação dos bairros, pois a enxurrada começa nos bairros superiores atingindo 

em especial o bairro São Pedro, que está localizado no final do vale. Essa 

situação se dá devido ao fato de os bairros mais velhos não possuírem 

drenagem e os bueiros estão localizadas fora do percurso de escoamento da 

água superficial, que faz com que estes dispositivos não atendam a demanda. 

De acordo Tucci (2013) essa declividade dos terrenos beneficia a fabricação dos 

sedimentos e no carregamento de resíduos lançados sobre as vias, colaborando 

para a obstrução dos coletores e atrapalhando a captação da água superficial 

durante as precipitações intensas dando origem aos alagamentos. 

Um dos causadores dos problemas de enxurradas e conseguinte 

alagamento são as caixas de contenção existentes que só agravam o problema 

porque quando chove muito elas ficam afogadas, pois diferente do que diz a 

literatura encontrada em Canholi (2014) e Collares (2014), que afirmam que para 

que as caixas de contenção obtenham seus objetivos alcançados, elas devem 
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ser dispostas em beira de estradas sendo elas rurais ou não, ou em locais 

estratégicos, de modo que possibilitem conter de maneira eficiente, a maior 

quantidade de água possível, garantindo, deste modo, o não aparecimento de 

enxurradas, no local de estudos encontramos caixas de contenção mal 

localizadas, conforme imagem abaixo, desconfigurando seu real objetivo. 

 

Imagem 03: Caixa de contenção 

 
(Fonte: Acervo pessoal do autor, 2018) 

 

Ao analisar o diâmetro dos tubos verificou-se que os tubos da drenagem 

possuíam diâmetro muito pequeno (80 centímetros) que quando ficam afogados 

a velocidade da água só aumenta até chegar no fundo de vale, isto é 

corroborado com os ensinamentos de Bortoloto (2009) que nos ensina que o 

dimensionamento do diâmetro dos tubos de escoamento pluvial deve ser 

realizado  de forma correta,  pois a falta de um diâmetro correto da tubulação 

podem facilitar enchentes nestes locais. 

O alagamento e inundação desses bairros acarretam prejuízos ocorridos 

nos bairros em especial a desapropriação de uma residência, devido ao 

alagamento e erosão causada por onde a água escoava, conforme se verifica 

pelas imagens abaixo dispostas, instrumentos da coleta de dados para a 

realização do presente.  
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     Imagem 04: Residência inundada                                          Imagem 05: Residência inundada 

                                 
  (Fonte: Prefeitura de Marialva, 2013)                                      (Fonte: Prefeitura de Marialva, 2013) 
 

 
 
 
 
 
       
 
 

 
      Imagem 06: Residência inundada                                         Imagem 07: Residência inundada 

                               
(Fonte: Prefeitura de Marialva, 2013)                                           (Fonte: Prefeitura de Marialva, 2013) 
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Imagem 08: Residência inundada                                         Imagem 09: Residência inundada 

                                  
(Fonte: Prefeitura de Marialva, 2013)                                           (Fonte: Prefeitura de Marialva, 2013) 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
      Imagem 10: Residência inundada                                         Imagem 11: Residência inundada 

                               
  (Fonte: Prefeitura de Marialva, 2013)                                         (Fonte: Prefeitura de Marialva, 2013) 
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Imagem 12: Alagamento em via pública 

 
(Fonte: Prefeitura de Marialva, 2016) 

 
 
 

Imagem 13: Alagamento em via pública 

 
(Fonte: Prefeitura de Marialva, 2016) 

 
 

Campana (2014) ressalta a importância de que o problema de alagamento 

seja resolvido o quanto antes, pois quando ocorre o prejuízo de destruição das 

edificações (residenciais, comerciais, industriais, etc.) os impactos não são 

apenas econômicos, mas sim psicológicos. 

O relevo do local proporciona que a água seja direcionada diretamente 

para o corpo receptor, localizado no final da microbacia representada na imagem 

02, mais especificamente na Associação dos Funcionários Públicos de 

Marialva/PR, situação essa que causa erosão (como se vê na imagem abaixo) e 

despejo de esgoto junto com ligação clandestina na drenagem existente. 
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Imagem 14: Erosão em via pública 

 
(Fonte: Prefeitura de Marialva, 2016) 

 
 

Um ponto que se faz relevante é o lançamento clandestino de esgoto 

cloacal in natura, que também é um dos fatores que mais contribui para 

obstrução das redes de drenagem urbana, pois através de sua existência pode-

se verificar o aumento da produção de sedimentos, a falta de proteção das 

superfícies e aumento de resíduos sólidos, e desses materiais que podem trazer 

riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, como lixo 

(MENGUE,2017). No entanto, a população usa a área para despejar entulho e 

lixo. A apresentação de lixo no local favorece à ocorrência de alagamentos, pois 

os resíduos sólidos são carregados pela água para a rede de drenagem, 

entupindo as bocas de lobo e dando origem a outros alagamentos.  

A presença do lixo também gera outros problemas à população e ao meio 

ambiente local, como a propagação de doenças pela água contaminada e o 

escoamento dessas águas pluviais para os rios que circundam Marialva como 

sugestão de intervenção pode-se utilizar o desassoreamento periódico do local. 

 

 

5 CONCLUSÃO  

 

Após o exposto, conclui-se que a expansão urbana vem crescendo a cada 

ano, demandando de cada vez mais planejamento dos municípios para que possa 

abrigar seus habitantes de forma segura. 
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Dentre os pontos que necessitam de planejamento com o aumento 

populacional, está o sistema de drenagem pluvial, que se não for bem elaborado 

poderá acarretar em impactos perversos às residências e malha asfáltica, como 

enchentes, inundações, alagamentos e erosões, todas estas situações que, ainda, 

oferecem riscos não somente à segurança, como também à saúde das pessoas. 

A falta de planejamento de sistema de drenagem urbana pode ser observada 

em parte do sistema atual do município de Marialva, situado no interior do Paraná, 

que atualmente apresenta considerável crescimento populacional e, também, 

índices pluviométricos que alarmam pela falta de infraestrutura que a cidade dispõe 

para esgotar o volume de água. 

O município conta com caixas de contenção de águas pluviais e transversais 

e vias urbanas, que têm por finalidade reter grandes volumes de água, na tentativa 

de impedir alagamento dos bairros que localizam-se em baixadas. Acontece, 

todavia, que a medida tida como emergencial acabou sendo aglomerada ao sistema 

de drenagem do município, situação que vem resultando em inundações de casas, 

alagamento e erosão das ruas, haja visto que diante de tamanho índice 

pluviométrico apresentado pelo município, essa forma de escoamento superficial da 

água faz com que o sistema de drenagem não funcione não apenas nos locais onde 

estão as caixas de contenção, mas também nas quadras subsequentes. 

As caixas de contenção, quando expostas à volumosas e intensas chuvas e 

por um longo período de tempo, acabam por ser inúteis. 

Dessa forma, conclui-se que, na atual situação do município de Marialva, para 

que sejam os problemas que assolam a população quando enfrentam fortes chuvas, 

a solução será a troca da rede de drenagem, construindo-a em diâmetros maiores, 

além da implantação de bueiros na metade dos quarteirões e algumas caixas de 

contenção a mais, dispostas em lugares estratégicos, de forma que se faça, 

também, a drenagem pluvial de todos os bairros da cidade (haja visto que, 

atualmente, alguns deles ainda não dispõem de sistema de drenagem). 

As mudanças sugeridas necessitam de disponibilidade orçamentaria do 

município, entretanto sua viabilidade financeira deve ser entendida não como um 

gasto, mas sim como um investimento a longo prazo, haja visto que com essas 

melhorias o município não precisará dispor de recursos para sanar os prejuízos 

causados nas ruas e residências pelo falho sistema de drenagem que não consegue 

conduzir e controlar os volumes das fortes chuvas. 
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