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 A cartilha “Consciência ambiental e inundações urbanas” foi desenvolvida 
no âmbito do projeto GeoPrevenção pelo Grupo de Estudos em Geotecnia 
(GEGEO) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). O GeoPrevenção consiste 
na elaboração de materiais didáticos, com caráter lúdico e de fácil entendimento, 
acerca, principalmente, de assuntos geotécnicos. Seu público alvo é, sobretudo, a 
comunidade externa à UFPR. 
 O objetivo deste material é informar e mobilizar a população que vive em 
locais de risco de inundação quanto à importância do uso do solo, da drenagem 
urbana, do descarte adequado do lixo e esgoto e da construção de moradias em 
locais fora da área de várzea dos rios. São apresentadas medidas que podem ser 
executadas pela população, a fi m de potencializar a infi ltração da água da chuva 
no solo, como: captação de águas pluviais, poço de infi ltração, pisos permeáveis 
e drenantes, telhado verde e jardins drenantes. Além disso, aborda-se sobre a 
conscientização ambiental e o planejamento urbano sustentável. 
 Os autores agradecem a todos e todas que tornaram possível a confecção 
desta cartilha.

A cartilha
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 Os alagamentos, enxurradas, inundações e enchentes nos centros das 
cidades estão associados, principalmente, à ocupação irregular e desordenada 
das áreas urbanas. Uma grande parcela da chuva que seria absorvida 
pelo solo não encontra espaço para infi ltrar pois edifícios, calçadas e ruas 
impermeabilizam o terreno e impedem que a água siga seu curso natural.  
 A retirada da vegetação também atrapalha esse curso, devido ao papel 
importante que as plantas têm na absorção da água. 
 Outras complicações são a destinação incorreta de lixo e ligações 
irregulares de esgoto na rede de drenagem. 
 O lixo jogado em locais inadequados, muitas vezes, acabam nas bocas 
de lobo ou nos rios difi cultando o escoamento da água pela superfície e pelo 
canal fl uvial. 
 O esgoto despejado na rede de tubulações destinada a recolher a água da chuva, por sua vez, diminui 
a capacidade delas, contamina a água da chuva ali disposta e contribui para a ocorrência das enxurradas e 
alagamentos .  Além dos danos materiais causados pelas enxurradas e alagamentos, a transmissão de doenças 
e a poluição da água são intensifi cadas.  
 Dessa forma, fi cam evidentes as consequências da ação do ser humano no meio urbano e a necessidade 
de planejamento e de conscientização ambiental por parte dos órgãos públicos e da sociedade. 

Nesta cartilha são abordados os conceitos dos eventos que envolvem as enxurradas e os 
alagamentos e o que VOCÊ pode fazer para evitá-los.

As Inundações Urbanas 
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Falta de conscientização ambiental

Potencializam as enchentes e inundações e causam alagamentos e enxurradas

Desmatamento ilegal Ocupação irregular Descarte inadequado
de lixo

Impermeabilização
do solo

12
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O ciclo da água
 O planeta Terra tem aproximadamente 70% de sua superfície coberta 
por água e apenas 30% pelos continentes. O caminho que a água presente 
nos oceanos, continentes (superfície de solo e rocha) e na atmosfera terrestre 
(nos seus estados sólido, líquido e gasoso) percorre é chamado de ciclo da 
água ou ciclo hidrológico. 
 Quando chove, uma parte da água que atinge a superfície terrestre 
infi ltra no solo e outra escorre para áreas mais baixas evaporando ao longo de 
seu percurso e acumulando-se em rios, lagos e oceanos. A água que infi ltra 
no solo acumula no lençol freático, que age como um reservatório de água 
subterrâneo.

 Assim, quanto menor a quantidade de água infi ltrada nos terrenos maior a parcela que escorre pelas ruas 
e menor a parcela que abastece o lençol freático. 
 Por esse motivo, a Prefeitura regulamenta que uma parte do terreno de sua casa deve ser permeável, ou 
seja, sem edifi cações ou calçadas que impeçam a infi ltração da água no solo. 

Condensação

Precipitação

Transpiração

Infiltração

Evaporação
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Conhecendo um rio 
 O leito de um rio pode ser dividido em três partes: vazante, menor e maior. O leito vazante é por onde 
o rio passa em época de seca. O leito menor é delimitado por margens bem defi nidas e com escoamento 
frequente. O leito maior é o espaço inundado na época de cheia do rio, geralmente na época chuvosa. O leito 
maior engloba todo o leito menor e também é conhecido como várzea ou planície de inundação. 
 Dessa forma, em diferentes intervalos de tempo, o rio inunda essas áreas e as construções indevidas 
presentes nesses locais.

Nascente

Subafluente

Afluente

Foz

Leito

14

Construções nos leitos de um rio são 
vulneráveis a inundações. 

Para realizar uma construção, deve-se entrar 
em contato com a prefeitura e se informar 

quais locais podem ser utilizados.
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Alagamento, enxurrada, enchente e inundação

ALAGAMENTO
É o acúmulo da água da chuva, normalmente devido a 
problemas de drenagem da água aliados à impermeabilização 
excessiva do solo (pavimentação, calçadas e construções), 

impedindo a infi ltração da água no solo.

ENXURRADA
Ocorre quando a água da chuva escoa com grande força 
e velocidade na superfície do terreno, podendo não haver 
tempo sufi ciente para a proteção dos moradores ou de seus 

bens materiais.

15

Você sabia que alagamento,  enxurrada, enchente 
e inundação são acontecimentos diferentes? 
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ENCHENTE
É um evento natural, ou seja, ocorre com ou sem a interferência 
humana e é definida como a subida do nível de água de um 
rio quando ele recebe uma vazão acima do normal, sem 
transbordamento para a várzea. Nas enchentes, as águas 

elevam-se de forma gradual e previsível. 

INUNDAÇÃO
Também é um evento natural, sendo designada como o 
transbordamento de um curso d’água que atinge a várzea de 
um rio. Este fenômeno não deve ser entendido pela sociedade 
como um desastre, pois é ele que irriga e fertiliza os locais 
próximos ao rio.  Ambientalmente, não devem ser executadas 

construções nas várzeas do rio. 

Você sabia? 
Vazão é o volume de água que escoa por um determinado local em um intervalo de tempo. Quanto maior a vazão, maior é o volume de 
água que passa pelo local. 

Alagamento

Situação normal

Enchente

Inundação
As enchentes e 
as inundações 

são intensificadas 
com a urbanização. 

16
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 As cidades, de modo geral, devem ser planejadas. 
Esse planejamento deve ser sustentável levando em 
conta o cuidado com o equilíbrio das águas, entendendo 
e respeitando o seu ciclo. Assim, evitamos  problemas 
com enxurradas e alagamentos que podem prejudicar 
a população quando invadem ruas e casas ou quando 
transmitem doenças.

E como é realizado este planejamento?  

 São realizados estudos no município sobre comércio, infraestrutura 
e habitação já existentes, e os que são esperados no futuro. Também são 
estudados o clima e o solo. Tudo isso para criar uma solução sustentável para 
a cidade.   

Planejamento Urbano Sustentável

Ser sustentável é
estar preocupado com 

as questões econômicas,
ambientais e sociais. 

17
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Plano de Bacias Plano Diretor de 
Drenagem

Plano Diretor
Realiza uma comparação e faz 
uma análise da água existente 

(ofertada) e da necessária 
(demandada),  em quantidade e 
qualidade, para todos os pontos 

da bacia  hidrográfica.

Lista quais são as regras de uso 
e ocupação do solo, proteção 
ambiental e dos mananciais, 
e é aplicado para as cidades 

com mais de 20 mil habitantes. 
Deve estar de acordo com 
planos federais e estaduais, 
e é revisado a cada 10 anos,  
sendo possível a participação 

da população por meio de 
assembleias públicas. 

As soluções propostas neste 
plano são sobre o escoamento 

das águas, sugerindo mudanças 
por meio de obras que 

podem ser feitas nas partes 
do rio. Essas soluções estão 
relacionadas com as leis de 
preservação e sistemas de 

alerta.

Existem três principais documentos que realizam esses estudos. 
São eles: 
Plano de Bacias, Plano Diretor e Plano Diretor de Drenagem, 
do mais abrangente para o menos abrangente.

18
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Entendendo melhor sobre o Plano Diretor
 Um instrumento muito importante do Plano Diretor é o zoneamento. Ele é uma lei  que separa a cidade 
em diferentes regiões conforme o uso a que cada local é destinado: residencial, comercial, industrial, misto 
ou de preservação ambiental. 
É o zoneamento que determina qual será a taxa de ocupação do solo, o coefi ciente de aproveitamento e a 
taxa de permeabilidade do terreno. Mas, afi nal, o que é tudo isso? 

Taxa de Ocupação (TO) Taxa de permeabilidade Coefi ciente de 
aproveitamento (CA)É a relação entre a máxima 

área da projeção horizontal 
construída e a área total do 

terreno.

Representa o número que, 
quando multiplicado pela área 
do terreno resulta na área total 

que pode ser construída. 

É a porcentagem da área do 
terreno que deve ser permeável, 
ou seja, que deve permitir que 
a água da chuva infi ltre.  A taxa 

de permeabilidade mínima 
defi nida pelo zoneamento 

deve ser atendida em todos os 
terrenos da cidade. 

19
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Sistemas de Drenagem Urbana
 Drenagem é o caminho que a água percorre na superfície terrestre. A drenagem urbana é o conjunto 
de medidas implantadas nas cidades para interceptar, captar e escoar a água da chuva para lugares que 
não apresentem perigo à população. Ela pode ser dividida em dois subsistemas: a microdrenagem e a 
macrodrenagem. 

Um bom sistema de drenagem urbana evita alagamentos, enxurradas e 
erosões.  Também diminui a propagação de poluentes e aumenta a recarga 

de água no lençol freático!

Esse gerenciamento da água da chuva que escoa nas cidades é 
realizado com a instalação de sarjetas, bocas de lobo, galerias, 
bacias de retenção, canais e outros. 

20
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Microdrenagem 
 A microdrenagem é responsável pela captação inicial da água da chuva que cai e escoa pelos loteamentos 
urbanos e nas áreas públicas (nas ruas, calçadas, praças, etc) e é composta pelas sarjetas, bocas de lobo e 
galerias. 

A SARGETA é uma estrutura 
superfi cial linear entre o meio fi o e o 
pavimento. Age como um pequeno 
canal que conduz a água da chuva 
que cai na rua até uma boca de lobo. 

A BOCA DE LOBO é um dispositivo 
de metal ou concreto que capta a 
água das sarjetas e a conduz à galeria. 
Elas são posicionadas na lateral do 
meio fi o, com uma abertura em guia, 
ou sobre a sarjeta, com uma abertura 

em grelha. 

A GALERIA é uma estrutura 
posicionada abaixo do pavimento 
e recebe a água pluvial captada 
pelas sarjetas e pelas bocas de lobo, 
integrando o sistema sarjeta -> boca 
de lobo -> galeria. É uma canalização 
de grande dimensão que leva a água 
captada para um corpo d’água, um 

rio, ou um reservatório. 

21
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água da chuva

galeria
para a
natureza!

sarjeta boca de lobo

Para isso, não devemos jogar lixo
na rua e nem ligar o esgoto da nossa 

casa em uma rede de drenagem. 
Eles podem intupir esse importante 

sistema e chegar até um rio!
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rio canalizado

Macrodrenagem 
 A macrodrenagem são os canais naturais ou artifi ciais de água na superfície da Terra, e também os 
reservatórios de detenção e de retenção de água pluvial nas cidades. 

 A canalização é uma ou mais operações de modifi cação da seção transversal do rio, isto é, modifi cação 
da sua largura e altura para torná-lo mais regular e de maior capacidade de armazenamento de água. 

rio natural

23
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 Nas cidades, o reservatório de detenção é um local baixo onde a água de chuvas intensas é armazenada 
e pelo qual ela é liberada para um curso d’água em um intervalo de tempo maior que o natural. Assim, a água 
pluvial que precipita nas cidades tem uma possibilidade menor de causar alagamentos e enxurradas. 

Esses reservatórios podem ser 
subterrâneos ou ao ar livre. 

Quando ao ar livre, e em épocas 
chuvosas, são conhecidos como 

espelhos d’água. 
Em épocas de estiagem, podem 

ser utilizados para recreação, como 
esta quadra esportiva!

24
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 O reservatório de retenção é um reservatório permanentemente preenchido com água, conhecido como 
reservatório molhado, geralmente em formato de lago. A água armazenada pode ser utilizada para lazer, 
irrigação e manutenção da vazão mínima de rios.  

Parque São Lourenço Parque Barigui

25
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Medidas sustentáveis de drenagem 

Você sabia que existem medidas
que podem ser feitas na sua

própria casa para evitar
alagamentos e enxurradas?

26

 Medidas de drenagem sustentáveis são soluções que auxiliam na infi ltração da água da chuva no solo 
(recarregando o lençol freático), ou na sua detenção diminuindo o problema das enxurradas. Algumas delas 
são bem simples de serem construídas.  
Dentre os exemplos que você pode adotar na sua própria residência estão: a captação de água de chuvas, os 
poços de infi ltração, as calçadas permeáveis, telhados verdes e os jardins drenantes. Todas essas medidas 
sustentáveis são apresentadas a seguir.  
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Captação de águas pluviais 

Existem leis que incentivam o uso de águas pluviais para fi ns não potáveis, 
como a Lei Federal das Águas (Lei nº 9.433/97)

1º
Sistema utilizado para captar a água da chuva e armazená-la em um reservatório. Utilizando essa 
água na sua casa, você ajuda a diminuir o volume que escoaria pelas ruas evitando enxurradas e 
economizando de 20 a 50 % no valor da sua conta de água! 

1

2
3 4 5

1
2
3
4
5

Superfície de capitação

Calha

Tratamento/Filtro

Reservatório de água pluvial

Reservatório de água portável

Captação de água pluvial
Essa água só pode ser utilizada para
fins não potáveis, como descargas e
limpezas. Ela não pode ser utilizada
para consumo, banho ou preparo

de alimentos!

27



página 28

Como captar e filtrar a água? 

 A água da chuva é captada pelo sistema de calhas convencional do telhado. Logo após a calha, deve 
ser instalado um filtro, feito com uma grade metálica, para reter as folhas e sujeiras mais grossas. 
 Deve-se instalar, também, um tubo com um registro na ponta ou uma pequena caixa antes da entrada 
do reservatório principal de armazenamento da água pluvial, que funciona como um reservatório provisório 
para decantação das impurezas sólidas que não foram retidas nas grades do filtro. Quando o reservatório 
provisório está cheio, o principal começa a ser enchido com a água mais limpa! 

Calha

Você sabe como funciona
uma MINI CISTERNA?

Entrada da
água da chuva

Filtro auto-limpante

Reservatório 
temporário da 
primeira água de chuva
Descarte lento
por gotejamento

Saída das
sujeiras grossas

Entrada de
água da chuva “Ladrão”

Redutor de turbulência

Tela de
mosquiteiro
na saída

28
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Como reservar a água? 

 Após o reservatório provisório, instala-se uma 
caixa d’água ou cisterna, diferente da caixa d’água 
potável, para armazenar a água captada. É necessário 
instalar um ladrão nesta caixa para escoar o volume de 
água excedente.  
 Para dimensionar este reservatório, deve-se 
observar a chuva média na região. A recomendação é 
de uma caixa com volume de 20 litros para  cada metro 
quadrado de telhado.  

Como operar o sistema? 

 Depois de instalado, a operação do sistema é 
simples, sendo necessárias duas ações rotineiras: 

1) a cada chuva, deve-se esvaziar o reservatório 
provisório; 

2) para desinfetar a água captada, deve-se inserir cloro 
no sistema a cada três semanas. 

29
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Poço de infi ltração2º
É uma estrutura instalada no interior do solo para promover a infi ltração da água da chuva no próprio 
terreno, diminuindo a quantidade de água que escoa nas ruas e reabastecendo o lençol freático.  

Vamos ajudar as cidades a serem
sustentáveis e econômicas!

Aprenda como fazer um poço de
infiltração com pneus usados com
custo aproximado de R$ 75,00*.

30

*Preço estimado.



página 31

Como construir um poço de infiltração com pneus? 
 Para construir um poço de infiltração seguro e eficaz é necessário planejamento. Os passos a seguir lhe 
auxiliam na construção de um poço de infiltração de até 4 pneus. 

1º Passo:
Escolha um local baixo no terreno onde a água se acumula, 
mas que o solo seja bom para escavar e infiltrar.

2º Passo:
Escave o solo até a profundidade correspondente aos 4 pneus 
(aproximadamente 85 cm), com um diâmetro um pouco maior 
que o do pneu (aproximadamente 70 cm).

3º Passo:
Instale uma manta permeável em volta de todo o poço, para 
evitar que o solo do terreno entre no sistema de drenagem 
e vice-versa.

4º Passo:
Posicione a sequência de quatro pneus usados, um em cima 
do outro. Eles devem estar furados nas laterais e na face 
inferior para permitir a passagem de água.

5º Passo:
Preencha o espaço vazio entre o pneu e a manta com brita nº 2. A camada de brita filtra os resíduos sólidos da água que entrou 
no poço antes dela ir para o solo.

6º Passo:
Tampe o poço com uma grelha de madeira e coloque uma placa de alerta sinalizando que ali tem um poço. 

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5

Solo

Poço de infiltração 
feito com pneus usados

Geotêxtil
Brita
Pneu
Madeira

31
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Pisos permeáveis e drenantes3º
Podem ser instalados na sua calçada, garagem ou quintal para permitir a infi ltração da água da chuva 
para o solo, combatendo problemas de alagamentos e enxurradas. Esses pisos são compostos por 
blocos pré-moldados de concreto e podem ser do tipo dreno-junta, drenantes ou vazados, os quais 
permitem o escoamento de água entre eles ou através da própria peça. 

Os blocos de dreno-junta são 
espaçados de, aproximadamente, 

6 mm.

Os blocos drenantes são de 
concreto poroso (cimento, 

pedrisco e água).

Os pisos vazados são compostos 
por blocos de concreto e 

preenchidos por grama, brita ou 
areia nos espaços vazios.

32
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Instalação do pavimento
 A instalação desses pavimentos precisa ser planejada para que sejam sistemas seguros e efi cazes. Os 
passos a seguir podem lhe auxiliar na construção de um. 

1º Passo:
Nivele e compacte a surperfície do terreno.

2º Passo:
Instale uma manta permeável para separar o solo do 
terreno dos blocos.

3º Passo:
Espalhe e compacte uma camada de 3cm de areia.

4º Passo:
Coloque e encaixe as peças do pavimento.

Os materiais para a construção de um piso permeável custam, em média, R$ 25,00* por metro quadrado. 
Mas você mesmo pode produzir os blocos! 

Preço estimado*.
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Telhado verde4º
É uma camada de solo e vegetação instalada na cobertura de prédios e casas, em substituição aos 
telhados convencionais, para retenção da água da chuva, melhoramento do isolamento térmico da 
residência e contribuição na redução da poluição do ar. 

Ele deve ser previsto antes da
construção da edificação e o
projeto precisa ser feito por

um(a) engenheiro(a).

34
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Jardins Drenantes5º
Os jardins drenantes são jardins rebaixados que facilitam a infi ltração e retenção da água da chuva e 
permitem a remoção de poluentes. Esta solução impede que a água fi que parada na superfície por 
muitos dias, evitando a reprodução de mosquitos, vetores de doenças, além de contribuir para o 
abastecimento dos aquíferos. Para construir um jardim drenante em casa, confi ra o passo a passo a 
seguir:

Os jardins drenantes podem ser
feitos nas casas, praças, ruas

e parques. São de baixo curso
de implantação e de manutenção,

e ainda embelezam as cidades!

35
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Como construir um jardim drenante

1º Passo: Escolha o local
Escolha um  lugar do seu quintal que já tenha fluxo de água, como partes mais baixas do terreno ou base de uma ladeira. Este local deve 
ser distante dos alicerces de sua casa, raízes, sistemas séptico e telefônico e de lençóis freáticos.

2º Passo: Dimensione e delimite o local
No geral, a área do jardim não passa de 60% da área que terá sua água pluvial drenada, e tem forma irregular. Quanto à profundidade, 
ela aumentará de acordo com a inclinação do terreno, variando de 7 a 13 cm para terrenos planos, e recomendado fazer a escavação até 
a parte mais funda para jardins em ladeiras. Para demarcar os limites do seu jardim, use estacas e fio de nylon. 

3º Passo: Escavação e barreira
Faça a escavação até chegar na profundidade desejada e garanta que a base esteja nivelada. Montar, com o restante de terra, uma 
barragem nos limites do jardim para evitar que a água flua para fora. Para jardins em ladeiras, dispensa-se a barragem na parte superior 
e a barragem inferior deve ter altura igual à parte mais alta da escavação.  Esta deve ser bem moldada e comprimida para evitar erosão.

4º Passo: Monte as camadas do jardim drenante
Comece colocando uma camada drenante na base da escavação, podendo ser de brita, areia ou cascalho branco. Feito isso, para filtrar 
impurezas e proteger a camada drenante, coloque uma manta geotêxtil. Escolha uma vegetação que suporte grandes fluxos de água. 
Esta pode variar de acordo com a região sendo as nativas as mais indicadas. Coloque uma camada de solo grossa o suficiente para as 
plantas crescerem. Plante a vegetação no solo e a grama nas barragens para aumentar a resistência.
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Educação Ambiental
 A educação ambiental deve ser vista como um sistema em que cada um de nós é peça fundamental. A 
gestão do lixo que geramos, o direcionamento correto do esgoto e a manutenção da vegetação são ações 
importantes para evitarmos as enchentes e reduzirmos os impactos das enxurradas. 

Os alagamentos e o lixo 

 O lixo jogado nas ruas pode ser carregado pela 
água das chuvas para as bocas de lobo, podendo causar 
seu entupimento e, consequentemente, alagamentos. 
Para evitar que isso ocorra, as seguintes precauções 
devem ser tomadas: 

• Sacos de lixo devem ser colocados nas calçadas 
apenas perto do horário em que o caminhão irá passar 
(consulte o calendário de coleta de lixo do seu bairro); 
• As ruas e as calçadas, bem como as calhas e os demais 
canais de vazão da chuva, devem ser mantidos sempre 
limpos.
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As enxurradas e o esgoto 
 Diferente da água pluvial que vem direto das chuvas, toda água por nós utilizada deve ser corretamente 
descartada para uma estação de tratamento de esgoto, e, somente depois de tratada, deve ser despejada 
novamente nos rios.  
 É muito importante que os canais de esgoto não sejam lançados diretamente nos canais fluviais, pois 
isto pode afetar as condições de drenagem, influenciar as enchentes e provocar enxurradas, além de poluir as 
águas.  

LODO
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REÚSO

LODO

CIDADE

GRADES

CAIXAS
DE
AREIA

DECANTADORES
PRIMÁRIOS

DECANTADORES
SECUNDÁRIOS
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A importância da vegetação nativa 
  A preservação da vegetação nativa da várzea (leito maior) é muito importante, pois é ela que filtra a 
água da chuva que chegará no lençol freático.  Além disso, a mata nativa neste local evita o carreamento de 
solo para o rio durante o transporte da água da chuva evitando, assim, seu assoreamento (processo em que 
detritos, lixo, entulho ou solo são acumulados no fundo dos rios e lagoas). Esse acúmulo interfere na topografia 
do leito do rio, impedindo-o de sustentar todo o seu volume hídrico, podendo provocar enchentes em épocas 
de chuva intensa.  
 A vegetação também reduz os impactos das enxurradas, servindo como um obstáculo para a água que 
escoa. 
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O que aprendemos?
 As chuvas em áreas urbanas muitas vezes geram grandes prejuízos aos municípios, os quais podem ser 
evitados se existir um planejamento urbano adequado relacionado à prevenção de alagamentos e enxurradas. 
Como aprendemos ao longo desta cartilha, nossas ações podem impactar o sistema de drenagem urbana e 
de drenagem natural, mesmo que elas possam parecer insignifi cantes. 
 Para evitar os alagamentos e as enxurradas, devemos agir como cidadãos e cidadãs conscientes, 
cuidando do descarte e da destinação corretos do nosso lixo e do esgoto, e efetuando medidas que auxiliem 
na drenagem da água pluvial, permitindo sua infi ltração no solo e facilitando seu escoamento para os canais 
de destino. 

Essas foram algumas 
informações e dicas sobre 

consciência ambiental 
e inundações urbanas. 

Até a próxima e
muito obrigado!
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