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1. INTRODUÇÃO 

O Plano Diretor de Drenagem (PDD) para a bacia do Alto Iguaçu faz parte do Programa de 
Planejamento Urbano e Infra Estrutura da Secretaria Municipal de Obras Públicas – SMOP, do 
Contrato de Gestão, Plano de Governo 2009/2012, desenvolvido pela Companhia Brasileira de 
Projetos e Empreendimentos no período de 2011-2013, visando oferecer ferramentas e diretrizes 
técnicas e institucionais ao poder público e a sociedade, possibilitando mitigar, reduzir, prevenir e 
evitar os impactos causados pelas enchentes em Curitiba com a indicação de intervenções para 
solucionar os problemas de cheias, proposição de políticas, ações, análise técnica do sistema 
institucional e do programa de implantação  das medidas não estruturais. 

O PDD contemplou a área de 756,32 Km² da  região metropolitana de Curitiba, correspondente a 
soma das áreas das sub-bacias dos rios Atuba, Barigui, Belém, Iguaçu, Padilhas e Passaúna. 

 



         

                                                                                                                                                       

                                                                                                                 

                                      

                                                                                                                                                

 

 

X ENCONTRO NACIONAL DE ÁGUAS 

URBANAS 

 

September 16 – 18 de 2014 – São Paulo, Brazil 

Este trabalho apresenta os resultados do PDD para a sub-bacia do rio Atuba, afluente pela margem 
direita do rio Iguaçu, conhecido historicamente por dar início à ocupação do Município de Curitiba. 
A sua bacia hidrográfica abrange uma extensão territorial de aproximadamente 128,6 km² de área 
de drenagem, ocupa no Município de Curitiba cerca de 63,7 km² e possui 29,5 km de extensão. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Na primeira etapa do trabalho, foi realizado o levantamento de dados e informações físicas, sociais 
e econômicos das bacias hidrográficas em estudo em órgãos do Governo Municipal e Estadual, com 
a identificação das áreas críticas sob risco de inundação, mais vulneráveis e seus principais 
aspectos.  

Posteriormente, foi realizado o diagnóstico hidráulico das máximas enchentes observadas avaliando 
as características físicas das seções dos canais e áreas lindeiras, com a análise dos parâmetros 
relacionados à erosão, assoreamento, uso e ocupação do solo, ocupações irregulares em áreas de 
proteção permanente, áreas de vulnerabilidade a cheias, tamponamentos e estrangulamentos 
provocados por singularidades, condições de conformação e estabilidade dos taludes laterais, das 
potencialidades de implantação de medidas não estruturais, de adensamento ou ocupação dos vazios 
urbanos e avaliação das permeabilidades dos lotes de empreendimentos industriais, comerciais e 
públicos. 

Para a caracterização de Curitiba e das bacias inseridas no município foram elaborado mapas e 
análise do diagrama unifilar com toda rede integrada de macrodrenagem, da população atingida por 
cheias com projeção populacional para 2012, 2022 e 2032, aspectos hidrográficos, climatológicos, 
hidrogeológicos, hipsométrico, logístico, infraestrutura, transportes, energia, abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, zoneamento, uso e ocupação do solo e suas projeções, meio ambiente, 
impermeabilização, avaliação das singularidades, pontos de erosão, máximas enchentes históricas 
observadas, áreas verdes e impermeabilizadas com lagos/lagoas, áreas de cavas, classes 
predominantes de qualidade da água, bacias de detenção e/ou retenção existentes e projetadas, áreas 
de ocupações irregulares, adensamentos e vazios urbanos. 

Foram calculadas as vazões e volumes existentes e de projeto, em diferentes tempos de retorno por 
unidade de bacia por trecho de talvegue da área de contribuição, gerando hidrogramas e ietogramas 
pelo método do Service Conservation Soil utilizando chuva crítica, relatórios gráficos e analíticos 
dos resultados para TR 10, 25, 50 e 100 anos de condução e TR 100 anos de detenção para canal 
existente e projetado.  

Uma inovação introduzida no processo foi à determinação da duração de chuva crítica para o 
cálculo dos hidrogramas do sistema de detenção1. A duração da chuva crítica é normalmente maior 
que o tempo de concentração da bacia, utilizada nos cálculos por condução, e produz o maior 
volume de detenção para um dado tempo de recorrência, neste caso tomado TR=100 anos. 
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Os volumes necessários para o controle de cheias exigem a desocupação de grandes áreas para 
construção de bacias de detenção, o que tem alto custo econômico e impacto social que muitas 
vezes inviabiliza a execução desta alternativa. Esta restrição levou a outra inovação, a de se 
aproveitar os volumes necessários à adequação da capacidade de condução dos canais de 
macrodrenagem de forma a constituir um sistema de detenção distribuído na calha dos rios. Como 
existem milhares de quilômetros de meandros, houve pouca necessidade de alargamento para que a 
condição de condução se distribuísse. 

Os volumes concentrados foram então discretizados trecho a trecho, indicando a localização dos 
volumes distribuídos. O aproveitamento da calha foi possível com o uso de estruturas simples, 
denominadas de “indutores de retardo”, que sistematizam um controle de seção que defasa e abate o 
pico do hidrograma, fazendo com que o sistema todo opere como uma Cascata de Nash. Esta forma 
de operação permitiu abater até 1/3 do pico da cheia e atrasar o tempo de concentração em até 3 
vezes o original, o que permitirá regredir as condições hidrológicas do sistema às existentes antes da 
ocupação, mitigando os efeitos à jusante dentro da própria bacia, sem necessidade de 
desapropriação.   

Após a simulação e modelagem hidrológica e hidráulica foram obtidos como resultado mapas e 
planilhas da vazão insuficiente do canal existente, capacidade de volumes e vazão das calhas 
existentes; velocidade nos talvegues; volumes disponíveis acumulados e distribuídos; volumes de 
detenção concentrada e distribuída para TR 100 anos; volumes de detenção acumulados TR 100 
anos, tanto para o canal existente quanto o projetado. 

Após as análises hidrológicas e hidráulicas da bacia os dados conduziram a recomendar um 
conjunto de intervenções, plano de ação estrutural, apresentados em mapas ilustrando o alargamento 
de canal, bacias de detenção/retenção, obras transversais e escalonamento de fundo. Para o cálculo 
dos volumes de detenção foram consideradas as características físicas da bacia, como área, 
ocupação, tempo de concentração e duas hipóteses para vazão de controle: a capacidade atual dos 
canais e a capacidade dos canais projetada para Tr=25 anos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Como alternativa foi proposto o alargamento de canal ao longo de toda calha principal do Rio 
Atuba, proporcionando suficiência operacional dos canais e condutores de macrodrenagem para 
acomodar adequadamente as ondas de cheia para que não haja transbordamento e/ou inundações, 
contemplando trechos que estão com a capacidade de vazão inferior ao tempo de recorrência de 25 
anos.  

Nesta bacia há também trechos dos rios Bacacheri e Bacacheri Mirim e do Córrego Marumbi onde 
foi proposto o alargamento, os cálculos conduziram a seções trapezoidais com taludes revestidos 
com grama e em canais retangulares de muros de contenção em concreto armado. As alternativas 
propostas adotadas para o alargamento de canal foram canal com seção trapezoidal ou canais com 
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muros de contenção em concreto armado, que podem ter suas cotas de topo ampliadas para suportar 
a cota de máxima enchente. 

Os trechos foram classificados de acordo com o tipo de intervenção aplicável, em alguns trechos, 
devido a restrições existentes ou onde as larguras são insuficientes para a realização do alargamento 
de canal a alternativa proposta foi à implantação de muros de contenção, nos demais trechos à 
implantação do Canal Trapezoidal é economicamente mais viável. 

Com a melhoria da capacidade de condução ocorre uma redução do tempo de concentração da 
bacia, desta forma é necessário aplicar um sistema de indução de retardo do fluxo de escoamento 
dos rios controlando as velocidades nas cabeceiras e amortecendo o pico da onda de cheia, evitando 
processos erosivos e de assoreamento na foz.  

Nos trechos onde a velocidade de escoamento excede 2,0 m/s, foram consideradas a implementação 
de indutores de retardo, totalizando 40 intervenções nesta bacia, principalmente nos rios Atuba e 
Bacacheri. Nos demais trechos onde a implantação do redutor de retardo não foi suficiente para a 
adequação da velocidade de escoamento, e a velocidade permaneceu excessiva, a alternativa 
adotada foi a implantação de um total de 7 obras transversais ao longo do curso do rio Atuba, além 
de permitir controlar o transporte de sólidos por um curso de água através da fixação ou 
modificação da declividade de seu leito, permite controlar o fluxo de água, possibilitado detenção 
distribuída na própria calha, seja ela natural ou projetada,  regularizando velocidades elevadas e 
aumentando a aeração e  consequentemente a qualidade da água do corpo hídrico.  

4. CONCLUSÃO 

A implantação de detenção distribuída é uma alternativa mais vantajosa econômica e socialmente 
em relação à desapropriação de áreas lindeiras necessária para construção de grandes lagoas de 
detenção, principalmente em áreas densamente urbanizadas, podendo representar uma boa solução 
dentro de aglomerados urbanos. O aproveitamento da calha dos canais, demandada pela melhoria de 
capacidade de condução com os indutores de retardo permite um abatimento contínuo do pico de 
cheia e sua defasagem aumenta o tempo de concentração da bacia, o que no conjunto, mitiga o 
impacto da urbanização a jusante podendo reduzir as condições hidrológicas às existentes antes da 
ocupação.  
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