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1. INTRODUÇÃO 

O processo de construção de cidades, principalmente quando ocorre de forma desordenada e 

acelerada, acarreta em um aumento substancial da impermeabilização das superfícies, em que se 

troca superfície permeável com alta capacidade de infiltração no solo por rodovias, telhados e 

calçamentos, além do aumento na velocidade do escoamento (TUCCI, 2007; JACOBSON, 2011).  

Algumas alternativas têm sido propostas para minimizar os impactos negativos da 

urbanização sobre o ciclo hidrológico, tais como desenvolvimento de projetos sustentáveis de 

drenagem urbana, promoção da gestão integrada de águas urbanas e Low Impact Development - 

LID (LIAO et al, 2013; DIETZ, 2007). Uma maneira usual de alcançar esse objetivo é pela inserção 

de dispositivos que possibilitem a infiltração da água pluvial, tais como valas de infiltração, jardins 

de inverno, calçadas ecológicas, pavimentos permeáveis e biorretenção (QIN, LI, FU, 2013). 

Assim, o objetivo deste trabalho é analisar a inserção de LID em uma rede de drenagem 

urbana que compreende os bairros Jardim Glória, Liberdade I, II e III, no município de Maringá-

PR, localizado no noroeste do Estado do Paraná, caracterizado como um município de médio porte 

(IBGE, 2010). A área de estudo caracteriza-se pela ocorrência de alagamentos frequentes, situada 

no início do emissário do córrego Osório, com uma área de influência de aproximadamente 2,3 km². 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Neste estudo realizou-se o levantamento das características de precipitação da cidade de 

Maringá, utilizando para isto a equação IDF (Intensidade-Duração-Frequência). Com posse dos 

dados, foi realizada a caracterização física da bacia e por fim, os levantamentos, na Prefeitura 



 

Municipal de Maringá, dos projetos existentes desta região em formato digital (Computer Aided 

Design - CAD). As inconsistências da rede existente foram sanadas através de entrevistas com os 

funcionários da Secretaria de Obras Públicas da cidade. 

Os arquivos foram importados no software SewerGEMS® v8i, sendo atribuidas as respectivas 

características levantadas. Assim, pôde-se realizar a validação do modelo, utilizando um cenário 

com as características do projeto inicial da região. Entre eles, o tempo de retorno de 10 anos, 

profundidades da rede, diâmetros, coeficientes de infiltração de 0,5 e posições das bocas-de-lobo. 

Para importar as curvas de nível no SewerGEMS® v8i, foi utilizada a ferramenta T-Rex presente no 

software. 

Para análise de aplicação de medidas compensatórias (LID - Low Impact Development), foi 

criado um novo cenário, para realizar a simulação, considerando o coeficiente de infiltração de 0,68, 

tempo de duração da chuva de 10 minutos e tempo de retorno de 10 anos, estimando as mesmas 

condições físicas das tubulações -  profundidade, declividade e material. Para determinação da 

intensidade de chuva, utilizou-se a equação descrita em Soares, Favaro e Pereira (2000), com os 

coeficientes com valores de 2085, 0,213, 10 e 1,09. 

No software, para as simulações dos cenários com aplicação de LID, foi utilizado o motor de 

cálculo implícito de onda dinâmica, disponível, que resolve as equações de Saint Venant. Este 

modelo de cálculo analisa os efeitos de armazenamento dentro das estruturas, sobrecargas na rede e 

extravasamento, caso venham a ocorrer, consistindo basicamente em uma modificação do 

solucionador já amplamente difundido EPA SWMM, porém, voltado à interface e apresentação de 

resultados no software SewerGEMS® v8i. 

Foram adotados dois trechos para simulação: um compreendido entre os bairros Jardim 

Glória, Liberdade I, II e III (trecho 1), que servirá como dado de entrada para o loteamento Porta do 

Céu (trecho 2), a jusante. Após a simulação do trecho 1, foi proposta inserção de LID em uma 

rotatória a jusante do trecho 1 e imediatamente a montante do trecho 2, a fim de solucionar os 

problemas de alagamentos na área. Como proposta, foi adotada uma vala de infiltração com 

vegetação na rotatória, por onde escoa superficialmente grande vazão de água durante as 

precipitações. Para os demais loteamentos a montante da rotatória (trecho 1), que não influenciam 

no trecho 2, foi proposta a adoção de retenção nos lotes. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Após as simulações, a solução adotada para o trecho 1 foi uma vala de infiltração posicionada 

numa região estratégica, onde ocorre grande fluxo de escoamento superficial das precipitações 

devido à sobrecarga na rede. Optou-se também pela retenção nos lotes nos demais tramos para 

mitigação dos alagamentos. Na figura 1, observa-se o trecho 1 com destaque no local onde será 

posicionada a vala de infiltração em uma rotatória existente no fim do trecho e destacados os pontos 

existentes de alagamento. 



 

 
Figura 1: Trecho 1 com trechos pressurizados e pontos existentes de alagamentos, incluindo detalhe onde 

será inserido vala de infiltração com vegetação.  

 

Após as simulações no trecho 1, verificou-se que seria suficiente a reservação de 549,5 m³ de 

água. Como o local onde se dispôs o reservatório trata-se de uma rotatória de 60 metros de diâmetro 

e adotando um reservatório com 50 metros de diâmetro, bastaria 0,35 cm de reservação para reter 

este volume. Desta forma, a retenção conseguiria reduzir drasticamente o volume de escoamento 

superficial que atingiria o loteamento a jusante (trecho 2). Na Figura 2, podem ser visualizados os 

tramos da rede de drenagem urbana no loteamento Porta do Céu antes e após a inserção da vala.  

  
Figura 2a: Trecho 2 da rede de drenagem urbana com regiões alagadas antes da inserção da vala de 

infiltração com vegetação. 

Figura 2b: Trecho 2 da rede de drenagem urbana após a inserção da vala de infiltração com vegetação. 

 

Na figura 3a, pode-se ver a simulação do trecho 1, após a inserção da vala de infiltração, com 

ênfase nos pontos da rede que ainda apresentavam-se pressurizadas e o ponto de alagamento 

existente (ponto A). Tomando como base estes tramos, propôs-se como solução, a adoção de 

retenção nos lotes. Após as simulações do trecho 1, o melhor resultado alcançado foi de 11% de 

área dos lotes. A Figura 3b mostra que, após a aplicação desta retenção, não houve alagamentos 

para os dados simulados. 
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Figura 3a: Trecho 1 com aplicação de vala de infiltração e tramos pressurizados, juntamente com ponto de 

alagamento (círculo amarelo). 

Figura 3b: Trecho 1 após simulação de 11% de retenção nos lotes. Resultado sem alagamento. 

 

4. CONCLUSÃO 

A aplicação de LID resultou na proposta de uma vala de infiltração com volume total de 549,5 

m³ para mitigar os alagamentos no trecho 2 (Loteamento Porta do Céu) e retenção nos lotes em 11% 

da área do terreno para minimizar os alagamentos no trecho 1 (Jardim Glória, Liberdade I, II e III). 

Portanto, conclui-se que as simulações realizadas, para tempo de duração de 10 minutos e tempo de 

retorno de 10 anos com análise implícita e inserção de LID, apresentaram resultados satisfatórios e 

significativos. 
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