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manual de drenagem urbana - aguasparana - manual de drenagem urbana dez 2002 suderhsa / ch2m hill
3 sum`rio apresenta˙ˆo 6 se˙ˆo i concep˙ˆo e princ˝pios do plano diretor de drenagem 1. introdu˙ˆo 9 1.1
impactos e controles da drenagem urbana 9 1.2 impactos da urbaniza˙ˆo 9 1.3 medidas de controle na
drenagem urbana 14 1.4 resumo dos princ˝pios de controle da drenagem ... diretrizes bÁsicas para
projetos de drenagem urbana no ... - diretrizes bÁsicas para projetos de drenagem urbana no municÍpio de
sÃo paulo fcth prefeitura do município de são paulo 4 3.1.1. a tualizaÇÃo da e quaÇÃo de c huvas intensas do
p osto do iag 45 3.1.2. a valiaÇÃo das r elaÇÕes intensidade-d uraÇÃo-f reqÜÊncia em Á reas nÃo c obertas por
p luviÓgrafos 46 3.2. 'p åï ° e3ÏýÇ i }³ è ¦£Õ Öc¥Ä5d¤ p¢0¨ - drenagem urbana 17 4.1 o sistema integrado
de gestÃo e proteÇÃo aos mananciais da rmc 17 4.2 a polÍtica e o sistema estadual de gerenciamento de
recursos hÍdricos 18 4.3 a gestÃo da drenagem urbana como componente do sistema estadual de
gerenciamento de recursos hÍdricos 21 5 sistema institucio nal de drenagem para a bacia do drenagem
urbana - conselho regional de engenharia e ... - de drenagem, as chuvas podem causar sérios danos à
população e às cidades: erosão, alagamentos, enxurradas, aumento da transmissão de doenças e perdas
materiais. cada vez mais são exigidas obras de drenagem urbana como condicionantes de execução e/ou
liberação de obras de pavimentação, conjuntos habitacionais, entre outros. es-d 12-05 dispositivos de
drenagem urbana - der - 3.1 drenagem pluvial urbana: sistema de coleta e remoção de águas pluviais
precipitadas em áreas urbanizadas, composto por bocas-de-lobo, galerias, caixas de ligação e poços de visita
e/ou de queda. der/pr es-d 12/18 3/10 7 drenagem urbana - docs.ufpr - 7.3 – drenagem urbana 5 • projeto
de microdrenagem • inicia nas edificações, seus coletores pluviais. • sistema inicial de drenagem urbana: leito
das ruas (guias e sarjetas), bocas-de-lobo e galerias • traçados das ruas, largura, topografia • projeto de
macrodrenagem • escoamento final das águas pluviais provenientes do sistema diretrizes para elaboraÇÃo
de projetos de saneamento ... - de projetos de saneamento projeto de drenagem manual de projetos de
saneamento 1.2.3 outros casos - para o caso de lançamento em galeria de águas pluviais municipal verificar o
dimensionamento da mesma, compatibilizando com o órgão responsável pela drenagem urbana, avaliando
sua capacidade em absorver as anÁlise da rede de drenagem urbana instalada na face norte ... - águas
coletadas pela rede de drenagem urbana instalada ao redor da área florestada. assim, o presente trabalho
trata de um estudo de ca-so realizado na face norte do parque florestal dos pio-neiros, conhecido como bosque
ii, que é uma área flo-restada situada na região central da cidade de maringá, manual de drenagem urbana
- volume i - toledo - drenagem e no planejamento de obras na cidade. estas normas contribuirão para a
redução das inundações e para melhorar a qualidade ambiental. a sua utilização e interpretação compete ao
responsável técnico pelo dimensionamento e projeto de drenagem urbana, não o isentando das
responsabilidades competentes. avaliaÇÃo de quatro pontos de lanÇamento de emissÁrios de ... urbana, determinar se a malha de rede de drenagem referente aos pontos escolhidos comporta a atual
demanda de escoamento gerada pelos índices de precipitação do município de campo mourão, paraná,
identificando os possíveis problemas relacionados ao projeto, execução e manutenção das estruturas, assim
sistema de abastecimento de Água potÁvel e esgotamento ... - plano municipal de saneamento bÁsico
municÍpio de santa helena / pr sistema de abastecimento de Água potÁvel e esgotamento sanitÁrio limpeza
urbana e manejo de resÍduos sÓlidos drenagem e manejo das Águas pluviais 1a ediÇÃo 2012 _____ análise
macroscópica nas cabeceiras de drenagem da área ... - análise macroscópica nas cabeceiras de
drenagem da área urbana de umuarama, região noroeste - paraná/brasil resumo: o acelerado processo de
urbanização, aliado ao uso e ocupação podem desencadear graves alterações no ciclo hidrológico em bacias
hidrográficas, principalmente nas áreas próximas às cabeceiras de drenagem. plano municipal de
saneamento bÁsico municÍpio de ... - plano municipal de saneamento bÁsico municÍpio de itaipulÂndia paranÁ _____ gestÃo municipal 2017 - 2020 plano municipal de saneamento bÁsico municÍpio de itaipulÂndia /
pr sistema de abastecimento de Água potÁvel e esgotamento sanitÁrio limpeza urbana e manejo de resÍduos
sÓlidos drenagem e manejo das Águas pluviais urbanas 1a ... plano de ensino - dhs.ufpr - galerias de Águas
pluviais e dos canais de macrodrenagem urbana. objetivo geral: habilitar os alunos para projetar sistemas de
microdrenagem e de macrodrenagem urbana. procedimentos didÁticos: aulas expositivas sobre os conceitos
fundamentais e práticos de hidrologia e da drenagem urbana. aulas orientativas extra-classe. formas de
avaliaÇÃo: es-d 12-05 dispositivos de drenagem urbana - der - drenagem: dispositivos de drenagem
pluvial urbana especificações de serviços rodoviários aprovada pelo conselho diretor em 24/12/2005
deliberação n.º 281/2005 esta especificação substitui a der/pr es-d 12/91 autor: der/pr (dg/ap) departamento
de estradas de rodagem do estado do paraná - der/pr avenida iguaçu 420 cep 80230 902 anÁlise do sistema
de drenagem urbana na regiÃo do parque ... - análise do sistema de drenagem urbana na região do
parque de exposições francisco feio ribeiro, maringá-pr resumo a expansão urbana da cidade de maringá no
estado do paraná, concomitante àpouca atenção dada à complexidade dos projetos urbanos e a ausência de
fiscalização trazem à tona sistemas saneamento urbano i th052 - docs.ufpr - drenagem urbana cheias x
inundações x alagamentos inundação: transbordamento das águas de um canal de drenagem, atingindo as
áreas marginais (planície de inundação ou área de várzea cheia (ou enchente): é o aumento temporário do
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nível de água no canal de drenagem (rio) devido ao aumento da vazão, atingindo a cota máxima do canal
gestÃo da drenagem urbana de palmas-pr utilizando-se o ... - xxi simpósio brasileiro de recursos
hídricos 1 gestÃo da drenagem urbana de palmas-pr utilizando-se o softaw re swmm joyce ronquim 1* & paulo
fernando soares 2& doralice aparecida favaro soares 3 resumo – o presente trabalho apresenta um estudo da
bacia hidrográfica do rio lajeado com o projeto de drenagem pluvial urbana: relato de uma nova ... - de
extensão sobre drenagem urbana, foi criada a disciplina th 416 - projetos de drenagem urbana. esta foi tema
de debates em reunião do departamento de hidráulica e saneamento da universidade federal do paraná,
quando foi aprovada para ser ofertada como disciplina optativa, anual, com carga horária de 4 horas
semanais. drenagem urbana: impactos ambientais provocados pelos ... - ótica da drenagem urbana e
da gestão de resíduos sólidos, assim como identificar os impactos ambientais decorrentes da disposição de
resíduos em redes de drenagem pluvial. espera-se, através dos resultados obtidos, que o estudo sirva de base
para a orientação da gestão urbana dos serviços de saneamento. relação entre drenagem urbana e
processos erosivos: estudo ... - uma cidade, deve fazer parte de um plano diretor de drenagem e ser
elaborado com base em um estudo de todo sistema de drenagem, a fim de se propor medidas que visam
garan-tir um apropriado escoamento das águas pluviais, evitando assim problemas de erosão. entre estas
medidas de controle de drenagem em área urbana estão disciplinamento de anÁlise de emissÁrios da
galeria de Águas pluviais ... - abstract silva, rodrigo g. f. da. analysis of the outfall pipes in the storm sewer
system of the flow contributing to the river km 199, located in the central region of the municipality of campo
mourão, paraná, brazil. 2016. 62 f. trabalho de conclusão de curso, universidade tecnológica federal do
paraná. prefeitura municipal de ponta grossa secretaria de meio ... - as obras inerentes as atividades
de micro-drenagem urbana de águas pluviais, são passiveis de dispensa de licenciamento ambiental
municipal. nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa de licenciamento ambiental
municipal, o interessado, requerer junto a smma, a certidão de inexigibilidade – ci. unidade 1 a bacia
hidrogrÁfica - subprocuradoria-geral de ... - a eficácia de drenagem de uma bacia, ou seja, a eficiência na
concentração do escoamento superficial no exutório da bacia (tucci, 2004, p.47). quanto maior a densidade de
drenagem, maior a capacidade da bacia de fazer escoamentos rápidos no exutório, bem como deflúvios de
estiagem baixos. É um avaliaÇÃo da qualidade da Água da rede de drenagem urbana ... - da água
veiculada pela rede de drenagem urbana no córrego cleópatra na cidade de maringá-pr, sendo que foram
coleta-das amostras de água em dias chuvosos e não chuvosos. verifi-ca-se, que para a realização desta
pesquisa foi usado o método investigativo, com o intuito de verificar a qualidade da água da reuniÃo pÚblica
sobre o esgotamento sanitÁrio e drenagem ... - hidrográficas e do centro de apoio operacional das
promotorias de justiça de proteção ao meio ambiente, realizou, na última quarta-feira (11/02), das 19h às
21h30, reunião pública para tratar de problemas recorrentes no esgotamento sanitário e drenagem urbana da
cidade. proposiÇÃo de projeto de drenagem pluvial sustentÁvel para ... - município de mandaguaçu –
pr e a proposição de um projeto de drenagem urbana com medidas compensatórias sustentáveis. a coleta de
dados foi realizada in loco e somada a métodos tradicionais de cálculo bem como a utilização de software de
análise e dimensionamento de rede de drenagem pluvial bentley® sewergems®. trabalho de conclusão de
curso - repositorio.ufsc - ausência de manutenção contínua das medidas, além da carência de
investimentos por parte da prefeitura municipal de curitiba e a falta de conscientização da população. palavraschave: chuvas intensas, enchentes urbanas, drenagem urbana, medidas de controle de enchentes. plano
diretor de drenagem urbana de campo grande - de drenagem urbana. a caracterização do meio hídrico,
principalmente na sua ca-pacidade de escoamento, pontos de estrangulamento de seção e as características
da sua calha natural, influencia diretamente nas medidas estruturais e não estrutu-rais que serão adotados no
referido plano diretor. plano municipal de saneamento bÁsico municÍpio de ... - limpeza urbana e
manejo de resÍduos sÓlidos 31 objetivo 31 metas 31 programas, projetos e ações 32 drenagem e manejo de
Águas pluviais urbanas 32 objetivo 32 metas 32 programas, projetos e ações 33 plano de contingÊncias para a
prestaÇÃo de serviÇos de abastecimento de Água e esgotamento sanitÁrio 34 contribuição à gestão da
bacia hidrográfica do rio itaqui ... - na bacia de drenagem, há crescimento de malha urbana, aumento da
ocupação desordenada e a instalação de pequenas indústrias. o processo de ocupação de uma bacia ...
saneamento e drenagem - themag engenharia - saneamento e drenagem a themag desenvolve estudos
e projetos de saneamento e drenagem desde o início da década de 60, tanto para o atendimento a projetos de
características multidisciplinares, como em conseqüência de contratos específicos. assim, desde seu primeiro
contrato, para o projeto da usina hidrelétrica de jupiá, no rio relatÓrio de sÍntese - piraquara - implantação
do plano diretor de drenagem urbana – pddu ..... 357 5.5.1. programa de otimização e melhorias de médio e
longo prazo – manutenção e revizao do plano diretor de drenagem urbana – pddu ..... 358 5.5.2. programa de
ampliação do sistema de drenagem e controle de universidade tecnolÓgica federal do paranÁ
departamento ... - departamento acadêmico de construção civil - dacoc apostila de hidrologia aplicada ...
bacia rural e urbana..... 115 figura 34 – variaÇÃo da duraÇÃo e intensidade da precipitaÇÃo ... 8.2.1. relevo
(densidade de drenagem, declividade de rio ou bacia, capacidade de armazenamento e forma) 8.2.2.
cobertura da bacia 8.2.3. plano municipal de saneamento bÁsico de sÃo josÉ do rio ... - um plano
municipal de drenagem urbana tem por objetivo resgatar por meio de soluções mais adequadas, a relação
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harmoniosa e sustentável entre cidade e suas águas. trata-se mesmo de uma mudança de paradigma de como
se trata a água pluvial urbana, tradicionalmente dentro de uma visão de avaliaÇÃo da drenagem urbana
no entorno do parque ... - taxa de infiltração das águas pluviais e o aumento do escoamento superficial.
associando a estes fatores a deficiência dos sistemas de drenagem urbana, nota-se a ocorrência de
alagamentos e inundações, os quais podem resultar em perdas materiais e danos psicológicos aos atingidos.
governo do estado do paranÁ secretaria de estado do ... - função de dotar os estados e municípios de
subsídios técnicos e institucionais para reduzir os impactos e inundações e criar condições para uma gestão
sustentável da drenagem urbana no âmbito do programa de aceleração do crescimento – pac 2, de forma a
compor as diretrizes da secretaria nacional de saneamento ambiental. bacias de acumulaÇÃo e
amortecimento para controle da ... - da interseção. a solução proposta prevê manter no local a
acumulação natural das águas superficiais das redes de drenagem através de um conjunto de bacias de
acumulação com a vazão excedente extravasada para a galeria de drenagem existente, que já recebe às
aguas superficiais daquele local. urbanização em áreas de mananciais hídricos: estudo de ... urbanização em áreas de mananciais hídricos: estudo de caso em piraquara, paraná cadernos metrópole 19
pp. 221-243 10 sem. 2008 223 a figura 1 expõe os efeitos da urbani- plano municipal de saneamento
bÁsico do municÍpio de ... - que foi desmembrado de colombo com o nome de timoneira em 10 de outubro
de 1947. em 24 de março de 1956 houve a reintegração de seu antigo e tradicional nome de almirante
tamandaré através da lei n° 2644. situado a sudeste do estado paranaense, pertence à região metropolitana
de curitiba. entre seus potenciais, encontra-se a estudo da fisiografia das bacias hidrográficas urbanas
no ... - permitem uma visão geral das características de relevo e da rede de drenagem das bacias. palavraschave: bacias hidrográficas, rede de drenagem, área urbana, município de maringá. abstract. study of the
physical characteristics of watersheds in the urban area of maringá, state of paraná, brazil. estado do
paranÁ - prosolo - preservação ao sistema de controle da erosão urbana. § 4º- entendem-se como áreas
inaptas às cabeceiras de cursos d’água, os fundos de vales receptadores de drenagem urbana e as faixas
laterais desses vales, em extensão adequada à garantia do equilíbrio de suas condições naturais. urbanos instituto de terras, cartografia e geologia do ... - tude dos sistemas de drenagem urbana, cuja função é
captar o mais rapidamen-te possível as águas para jusante, em direção aos cursos d’água, acrescentando
consideravelmente os volumes de água nos rios, o que potencializa as inundações. há outros motivos que
agravam as inundações, sobretudo nas cidades, en-tre os quais se destacam: plano municipal de
saneamento bÁsico: componentes Água e ... - de técnicos locais, principalmente os do poder público
municipal e de instituições 3 formação de um grupo executivo composto por técnicos dos órgãos do município
responsáveis pelo saneamento ambiental, de técnicos da concessionária dos serviços de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário e de qualidade das Águas superficiais e subterrÂneas na bacia ... com uma área de drenagem de 5.123 km² e uma vazão média de 110 m³/s, o rio do peixe nasce na serra do
espigão (município de calmon) e possui uma ... industrial, controle da poluição urbana e controle da poluição
rural. ruver et al (1990) consideram que o programa obteve resultados positivos, obtendo 68,9% de redução
de carga ... lei de parcelamento do solo do municÍpio de colombo - ix. construção de pontes e pontilhões
que se fizerem necessários. § 1o. todo parcelamento deverá atender ao disposto no plano municipal de
drenagem urbana no que tange à previsão de medidas de controle na fonte, para evitar que um
empreendimento imobiliário produza impacto de vazão de águas pluviais para jusante. § 2o. os ... relatÓrio
de diagnÓstico - piraquara - 1 sÚmario apresentaÇÃo ..... 14 1. contextualizaÇÃo do saneamento bÁsico e
bacias aproveitamento da Água pluvial para fins nÃo potÁveis - estações de tratamento de água e de
esgoto e drenagem pluvial urbana). esta gestão sobre a parcela contribui para a prevenção das inundações e à
poluição das águas superficiais. atualmente, muitas cidades estão estabelecendo medidas que induzam a
utilização de fontes alternativas para captação de água nas novas edificações. plano municipal de
saneamento bÁsico de paranaguÁ - pr - instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais,
de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final
das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. art. 2º os recursos hídricos não integram os serviços de
saneamento básico.
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