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1. OBJETO 

O presente documento tem por objeto detalhar as intervenções na área de prioridade denominada P9, que 

abrange parcialmente as Lagoas dos Oleiros, Mazerine e Piçarreira e a totalidade da Lagoa de São 

Joaquim; concernente aos serviços de “Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos das Obras de 

Requalificação Urbana e Ambiental das Áreas 2, 3 e 4 do Programa Lagoas do Norte – PLN, Incluindo o 

Bairro Parque Alvorada e Parte do Bairro São Joaquim (Lagoa São Joaquim) que originalmente 

compunham a Área 1 do PLN, a Atualização e Revalidação do Plano de Reassentamento Involuntário das 

Famílias da Área 2 e a Elaboração dos Planos de Reassentamento Involuntário das Famílias das Áreas 3 

e 4, no Município de Teresina – PI”, objeto da Proposta Técnica e Financeira apresentada pelo Consórcio 

Teresina Sustentável formado pelas Consultoras MPB Engenharia Ltda(líder do Consórcio) e JANSANA 

De La Villa de PaauwArquitectes, vencedor do processo licitatório destinado à contratação dos referidos 

serviços. 

 

O PROJETO EXECUTIVO DO SETOR DRENAGEM que está sendo ora apresentado obedece o que está 

previsto no Plano de Trabalho Revisado – PTR já aprovado pela Contratante – UGP/SEMPLAN, bem 

como as alterações processadas no escopo dos trabalhos contratados, as quais tiveram como marco final 

a reunião realizada no dia 28/07/2014 na Cidade de Porto Alegre/RS, da qual participaram representantes 

da Contratante – UGP/SEMPLAN/PMT (Erick Elysio Reis Amorim e Sebastião Ferraz), do Consórcio 

Teresina Sustentável (Max Demonti, Fernanda Neves e Aroldo João Costa) e do Banco Mundial 

(Consultores Prof. Carlos E. M. Tucci e Alexandre Fortes, este último por vídeo conferência). 
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2. DADOS GERAIS DO CONTRATO 

– Contratante:   Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação – SEMPLAN da Prefeitura Municipal 

de Teresina/PI 

– Data de assinatura: 03/02/2014 

– Número: PMT/SEMPLAN/UGP Lagoas do Norte No 03/2014 

– Valor total: R$ 7.293.002,81 

– Nome: Consórcio Teresina Sustentável 

– Consultoras Componentes do Consórcio 

 MPB Saneamento Ltda – 80% (Líder do Consórcio) 

 JANSANA de La Villa de PaauwArquitectes – (20%) 

– Prazo total do contrato: 390 dias 

– Data da “Ordem de Serviço”: 03/02/2014 

– Prazo de mobilização: 14 dias 

– Data da contagem efetiva do início do prazo do contrato: 17/02/2014 

– Unidade Gerenciadora do Contrato: UGP– Unidade de  Gerenciamento  do Programa Lagoas do         

Norte, unidade vinculada à Secretaria Municipal de 

Planejamento e  Orçamento – SEMPLAN/PMT 

– Fontes de Recursos 

 Banco Mundial = 70% (na forma de empréstimo) 

 Prefeitura Municipal de Teresina/PI = contrapartida de 30% (recursos próprios) 
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3. CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃODA PRIORIDADE 9 

Como parte de seu planejamento estratégico a Prefeitura Municipal de Teresina/PI focou seus esforços 

sobre a Região das Lagoas do Norte, uma área da Cidade de Teresina ambientalmente e socialmente 

muito vulnerável, e que necessita de intervenções especiais. 

A Região das Lagoas do Norte fica localizada junto a confluência dos rios Poti e Parnaíba, abrangendo 13 

bairros (São Francisco, Mocambinho, Poti Velho, Olarias, Alto Alegre, Itaperu, Mafrense, São Joaquim, 

Nova Brasília, Aeroporto, Alvorada, Matadouro e Acarape), correspondente a uma área de 1,311 

hectares.A população residente na região, segundo dados do Censo IBGE 2010, é de 92.016 hab. 

Projeções preliminares elaboradas pelo Consórcio estimaram para o ano de 2014 uma população 

residente da ordem de 112.156 habitantes.  

A região já teve 34 lagoas naturais formadas pelos canais do rio Parnaíba, sendo que a área da Lagoa do 

Mocambinho compõe um sistema independente de drenagem superficial. Hoje a maior parte das lagoas 

naturais encontra-se aterrada por ação espontânea dos moradores que criaram ou ampliaram a área dos 

seus lotes. As lagoas menores estão reduzidas a pequenas poças d´água no fundo de quintais e 

totalmente envolvidas por lotes, e secam normalmente no período de estiagem, outras estão emendadas 

por escavações. Atualmente restam 12 lagoas com dimensões e profundidades variadas que deverão ser 

objeto de intervenções segundo a Prefeitura Municipal de Teresina/PI. 

No contexto relativo à vulnerabilidade ambiental da região podem ser listados os seguintes aspectos: (i) 

acentuada dinâmica deposicional – planície flúvio-lacustre; (ii) extensa área plana inundável; (iii) solos 

arenosos permeáveis; e (iv) grandes corpos de água, rasos e interligados pelo sistema de lagoas.  

A estação chuvosa provoca considerável elevação de nível das águas dos rios Poti e Parnaíba, 

especialmente no mês de Abril, marcado por chuvas torrenciais. Esta elevação de nível resulta no 

extravasamento dos leitos dos rios e em consequente inundação da planície formada na sua confluência, 

onde encontra-se confinada a Região das Lagoas do Norte. Trata-se de um fenômeno natural, inerente a 

muitas outras regiões ribeirinhas, mas especificamente nesta região, a ocupação urbana desordenada tem 

acarretado acentuado descontrole dos processos naturais, com efeitos nefastos à qualidade de vida da 

população ali residente. 

Historicamente pode-se dizer que a degradação ambiental na região teve início nos anos de 1960 e 1970. 

Nestas ocasiões foram registradas enchentes em toda a região, porém, com prejuízos pouco significativos, 

em vista de haver ali ainda uma baixa densidade populacional. Após a cheia de 1970 o DNOCS – 

Departamento Nacional de Obras Contra Secas, hoje uma autarquia federal vinculada ao Ministério de 

Integração Nacional, com sede na Cidade de Fortaleza/CE, construiu um dique de proteção junto ao rio 

Parnaíba, sobre o qual foi implantada a Avenida Boa Esperança (daí o nome Dique Boa Esperança). As 

cotas do greide (coroamento) deste dique variam entre 59,30 até 60,10 metros. Foi construído também na 

ocasião em área do Dique Boa Esperança, junto a confluência dos rios Parnaíba (pela margem direita) e 

Poti (pela margem esquerda), o Sistema de Bombeamento dos Oleiros, hoje com capacidade para 

recalcar uma vazão de até 8,00 m³/s (possui 10 bombas, cada uma com capacidade de 0,80 m³/s). 

Ressalte-se que com a valorização dos terrenos das Zonas Leste e Sul da Cidade de Teresina, a classe 

de menor poder aquisitivo, com poucas alternativas, foi ocupando as terras da Zona Norte, pertencentes 
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em grande parte ao poder público municipal. Essa migração desordenada, também provocada pelo 

contingente migratório do interior do Estado, provocou um aumento considerável da densidade 

populacional na área sujeita a inundações.   

Em Abril de 1985 houve coincidência dos picos de vazão dos rios Parnaíba e Poti, ultrapassando a cota 

59,34 metros e provocando o extravasamento do rio Poti em um ponto não protegido pelo Dique Boa 

Esperança. Esta catástrofe natural levou a inundação da Região Lagoas do Norte e provocou graves 

consequências para a população local. 

Os problemas advindos da enchente de 1985 exigiram dos gestores públicos a níveis municipal, estadual 

e federal a tomada das seguintes ações de prevenção: (i) prolongamento do Dique Boa Esperança até o 

Bairro Mocambinho; (ii) melhoria na comunicação dos canais de drenagem entre as lagoas; e (iii) 

instalação de dois sistemas de bombeamento de águas pluviais, ambos localizados no Bairro 

Mocambinho, denominados de Sistema de Bombeamento da Lagoa do Mocambinho com capacidade de 

1,20 m³/s (3 bombas instaladas) e Sistema de Bombeamento da Vila do Mocambinho com capacidade de 

3,00 m³/s (6 bombas instaladas).  

Além das inundações,a ocupação desordenada e inadequada do solo que ocorre na Região das Lagoas 

do Norte tem gerado uma série de problemas, onde destacam-se os seguintes: (i) aterramento parcial ou 

total de lagoas e construção de habitações nessas áreas; (ii) construção de moradias na área dos diques 

marginais dos rios Poti e Parnaíba; (iii) ocupação de áreas localizadas abaixo da cota de inundação 

periódica dos rios e lagoas; (iv) extração rudimentar de argila para produção de cerâmica vermelha (tijolos 

e artesanato), ampliando as áreas das lagoas e criando uma série de cavas e depressões, algumas 

ligadas às lagoas existentes;(v) ocupação das áreas de preservação ambiental permanente; (vi) traçado 

de vias públicas sem levar em conta o tipo de chuvas concentradas (enxurradas), bem como a presença 

de uma rede de drenagem ignorando curvas e níveis, riachos e talvegues; e (vii) lançamento de lixo e 

esgoto bruto nas lagoas e nos seus canais de interligação.  

Dentro deste contexto, as enchentes e a exclusão social que afetam a Região Lagoas do Norte a colocam 

como se estivesse à parte do resto da cidade, onde as questões de habitação, saúde, saneamento 

ambiental, cultural, social e econômico, assumem dimensões de uma gravidade tal que exige por parte 

dos gestores públicos a necessidade premente de planejar e executar um programa de investimentos 

especificamente para esta região. 

Pode-se dizer que os problemas existentes na Região das Lagoas do Norte são comuns nas grandes 

cidades brasileiras. A solução destes problemas é um desafio que precisa ser vencido pelo Brasil, que tem 

procurado construir sua agenda de crescimento econômico direcionado para uma igualdade social. Para 

apoiar o estado brasileiro na reação a este desafio a curto e médio prazos, o Banco Mundial – BIRD 

preparou uma Estratégia Municipal e de Cidades para o Brasil1 com foco em quatro prioridades temáticas, 

quais sejam: (i) Cidades Competitivas;(ii) Cidades Solventes; (iii) Prestação de Serviços; e (iv) Cidades 

como Parceiras. As tratativas entre o Governo Brasileiro e o Banco Mundial, seguindo esta linha de 

                                                      
1 Brazil – Inputs for a Strategy for cities: A Contribution with a focus on Cities and Municipalities, 18/06/2006, Banco Mundial.   
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atuação, levaram a aprovação da aplicação de recursos financeiros para 8 (oito) cidades brasileiras2, entre 

elas a Cidade de Teresina.    

Foi com base neste contexto que a Prefeitura Municipal de Teresina/PI decidiu então criar o Programa 

Lagoas do Norte e levá-lo para apreciação do Banco Mundial, o qual o aprovou. Ficou embutido também 

neste Programa o desenvolvimento de uma série de ações estratégicas no âmbito da Administração 

Municipal. Assim, o Programa Lagoas do Norte está centrado nos princípios do desenvolvimento 

sustentável, e objetiva, principalmente, a melhoria da qualidade de vida da população residente nesta 

região, a partir de duas diferentes linhas de abordagens integradas e convergentes, quais sejam: 

(i) Desenvolver ações estratégicas, visando dotar a Prefeitura Municipal de Teresina de estudos, projetos, 

programas e obras nas áreas de saneamento ambiental, desenvolvimento urbano e meio ambiente, de 

forma a possibilitar aos dirigentes o planejamento de intervenções e a identificação de fontes de 

recursos que poderão viabilizar a implantação de obras e o desenvolvimento de ações estruturantes ao 

longo do tempo; e 

(ii) Atuar a partir de ações integradas de abrangência multi-setorial em 13 bairros que compõem a Região 
do Programa Lagoas do Norte (Área 1: Bairros Acarape, Matadouro, Parque Alvorada e São Joaquim; 
Área 2: Bairros Nova Brasília, Poti Velho, Mafrense e Olarias; Área 3: Bairros Aeroporto, Itaperu e Alto 
Alegre; Área 4: Bairros São Francisco e Mocambinho), buscando inserir uma população de baixa renda 
nas oportunidades de desenvolvimento urbano, econômico e social da Cidade de Teresina. Nesse 
contexto, o Programa visa complementar ações de ordenamento do uso e ocupação do solo, e de 
saneamento ambiental na região, como forma de conter o forte processo de degradação ambiental ali 
existente, além de implementar outras ações paralelas que visam ampliar a inserção social da 
população local. Ressalte-se que o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Teresina/PI e o 
Consórcio Teresina Sustentável (formado pelas Consultoras MPB e JDVDP) atende um total de 11 
bairros (verFigura 1), sendo todos da Área 2 (4 bairros) – Lagoa dos Oleiros, Lagoa da Piçarreira, 
Lagoa do Jacaré e Draga 02; todos da Área 3 (3 bairros) – Lagoa dos Cachorros e Lagoa da Cerâmica 
Poti; todos da Área 4(2 bairros) – Lagoa do Mocambinho); e 2 da Área 1 (todo o Bairro Parque 
Alvorada e parte do Bairro São Joaquim – Lagoa São Joaquim).  

 
Obs.:  As ações previstas para a Área 1, que não fazem parte docontrato firmadoentrea Prefeitura 

Municipal de Teresina/PI e o Consórcio Teresina Sustentável (a exceção do Bairro Parque 

Alvorada e parte do Bairro São Joaquim – Lagoa São Joaquim), já foram projetadas e cujas 

respectivas obras encontram-se já em fase final de implantação. 

É de todo interessante ressaltar que segundo o Banco Mundial os impactos ambientais do Programa 

Lagoas do Norte são predominantemente positivos, uma vez que os resultados esperados incluem: 

a) coleta e tratamento de 100% de esgoto na região; 

b) recuperação da qualidade da água em todas as lagoas e canais da região através da redução da carga 

poluidora devida ao lançamento de esgoto bruto (sem tratamento), resíduos sólidos e sedimentos; 

c) recuperação e otimização do sistema de macro drenagem na Região das Lagoas do Norte, de modo a 

minimizar as enchentes; 

                                                      
2
Uberaba, Recife, Belo Horizonte, Cubatão, Teresina, São Luís, Santos e Guarujá. 
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d) recuperação da vegetação natural na área situada ao longo das margens das lagoas, canais,  diques  e 

rios adjacentes, tornando-a inclusive como área de preservação ambiental; 

e) melhoria instantânea do ambiental local de famílias através  de  novas  moradias  a  serem  construídas 

nos Loteamentos de Reassentamento Involuntário, localizados dentro da própria Região das Lagoas do 

Norte; 

f) melhorias nas moradias existentes (fachadas e instalações hidro-sanitárias principalmente); e 

g) recuperação e construção de áreas verdes, parques e outros equipamentos urbanos e de lazer. 

h) coleta e tratamento de 100% de esgoto na região; 

i) recuperação da qualidade da água em todas as lagoas e canais da região através da redução da carga 

poluidora devida ao lançamento de esgoto bruto (sem tratamento), resíduos sólidos e sedimentos; 

j) recuperação e otimização do sistema de macro drenagem na Região das Lagoas do Norte, de modo a 

minimizar as enchentes; 

k) recuperação da vegetação natural na área situada ao longo das margens das lagoas, canais, diques e 

rios adjacentes, tornando-a inclusive como área de preservação ambiental; 

l) melhoria instantânea do ambiental local de famílias através  de  novas  moradias  a  serem  construídas 

nos Loteamentos de Reassentamento Involuntário, localizados dentro da própria Região das Lagoas do 

Norte; 

m) melhorias nas moradias existentes (fachadas e instalações hidro-sanitárias principalmente); e 

n) recuperação e construção de áreas verdes, parques e outros equipamentos urbanos e de lazer 

.
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Figura 1: Região do Programa Lagoas do Norte e Localização das Estações Elevatórias de Águas Pluviais 

Existentes – Fonte: Prefeitura Municipal de Teresina/PI. 
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4. DIRETRIZES UTILIZADAS PARA E EXECUÇÃO DOS PROJETOS 

4.1 Informações básicas sobre as áreas de projeto 

A região em tela possui dois sistemas hidráulicos, definidos no projeto de drenagem desenvolvido por JB 

Engenharia (1999) como: i) Sistemas de lagoas interligadas e ii) Sistema Independente (Mocambinho). O 

sistema de lagoas interligadas tem como principais elementos as lagoas dos Cachorros, Poty, Jacaré, São 

Joaquim, Oleiros, Acarape I e II e Piçarreiras, entre outras menos importantes interligadas entre si por 

canais e tubos que escoam as vazões até a lagoa dos Oleiros, onde então nos períodos chuvosos o 

excesso de vazão é bombeado para o rio Parnaíba através de uma estação de bombeamento denominada 

“Estação de Bombeamento dos Oleiros” com capacidade atual para bombear 8 m³/s. 

A região de intervenções da prioridade 9 (P9), está inserida no Sistema de Lagoas interligadas, sendo 

delimitada por parte das Lagoas dos Oleiros, Piçarreira e Mazerine e por toda a área da Lagoa do 

SãoJoaquim. 

 
Figura 2: Região do Programa Lagoas do Norte – Área de Intervenção do P9 

Fonte: Consórcio Teresina Sustentável, 2017. 
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Em 2014, Tucci e Souza, por meio do estudo intitulado: “Controle de Inundações e Manutenção dos Níveis 

das Lagoas Norte: Simulações Hidrológicas e dos Cenários de Inundações” reavaliaram o sistema de 

macrodrenagem global da região das Lagoas do Norte, simulando cenários ao longo dos anos onde serão 

feitas intervenções. 

Os estudos desenvolvidos trataram de simular e projetar as condições de inundação para o risco de 25 

anos nas Lagoas do Sistema que escoam para a Lagoa Oleiros. Neste sistema foram estudados vários 

cenários e obtiveram-se as cotas máximas de inundação para o tempo de retorno referido nas lagoas 

considerando a regra operacional de bombeamento na Lagoa Oleiros com cotas de 53,5; 54,0 e 55,0 m. 

A manutenção da cota 55,0 m na Lagoa dos Oleiros é o cenário operacional mais conveniente, por 

minimizar as condições de desapropriação de inundação e permitir o nível de agua o mais elevado 

possível no início do período de estiagem. O estudo também verificou o cenário para a cheia de 50 anos, 

mostrando que os impactos são limitados dando mais garantia para os resultados quanto ao objetivo de 

controle de inundações. 

Além dos cenários estudados para as situações de cheia, foram analisados cenários para a situação de 

período seco – manutenção de níveis permanentes. 

Para algumas Lagoas a manutenção dos níveis é quase permanente, 95% com níveis que permitem ter 

grande parte do Lago mantido, como as Lagoas Acarape II, Piçarreiras, Pantanal e Mazerine. 

Para a Lagoa dos Oleiros, adicionalmente foram analisadas 2 alternativas: 

 (i) Manutenção dos níveis na cota 54,0 m com a operação com agua disponível no sistema de lagoas. 

Esta alternativa representa uma área de lago de 311.000 m2. A área projetada para a Lagoa dos Oleiros é 

de 405.659 m2. Portanto, existem alguns dias por ano que a lagoa terá da ordem de 95.000 m2 de área 

sem agua; 

(ii) Manutenção dos níveis na cota 55,0 m: Para atender esta condição é necessário bombear agua do rio 

Parnaíba para completar o volume necessário para manter a cota em 55,0 m. 

A Prefeitura Municipal de Teresina tomou a decisão de utilizar a alternativa de manutenção da cota em 

55,0 m e, portanto, com bombeamento do Parnaíba quando este nível não é atendido. Esta decisão 

baseia-se fundamentalmente em concepção urbanística – paisagística, função a ser promovida pelas 

lagoas recuperadas ambientalmente incluindo a implementação de “cluster turístico” ao norte da Lagoa em 

conjunto com o Parque Encontro das Aguas. Adicionalmente verifica-se que as vazões necessárias para 

manutenção dos níveis na Lagoa dos Oleiros podem ser consideradas de porte insignificante (máximo de 

30,3 l/s para uma vazão mínima do rio Parnaíba de 261.100 l/s). 

Faz-se mister evidenciar que todos as definições dos parâmetros e critérios hidrológicos, como as 

equações das chuvas intensas (IDF) duração e distribuição temporal das precipitações, discretização das 

sub-bacias, parâmetros de infiltração e tempos de concentração, foram definidos nas modelagens 

hidrológicas realizadas por Tucci e Souza, assim como os critérios hidrológicos foram informados no 

relatóriointitulado “SERVIÇOS PRELIMINARES” desenvolvido pelo Consórcio Teresina sustentável; 

trabalhos estes que balizarão os projetos em tela. 
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4.2 Intervenções a serem projetadas na micro e macrodrenagem da área 

O projeto ora elaborado para as sub-bacias Lagoas do Norte, conforme já mencionado, propõe uma série 

de medidas estruturantes, compensatórias e mitigadoras para a melhoria das condições da área, 

inserindo-se neste contexto a visão geral da macrodrenagem onde destacam-se a criação de parques, 

recuperação de vegetação ciliar, renaturalização de trechos de córregos, criação de parques isolados 

integrados ao sistema de amortecimento e infiltração das águas pluvias, reurbanização dos entornos das 

lagoas. Como também as medidas estruturais destacando-se a melhoria de galerias, implantação de redes 

de microdrenagem, implantação de comportas e estações de bombeamentos com objetivos de controle 

das cheias. 

Neste contexto apresentamos a seguir os elementos a serem projetados nas diversas sub-bacias das 

áreas de intervenção do P9: 

Tabela 1–Listagem de elementos projetados para o sistema de drenagem – P9 

LAGOA SUB BACIA 

* 
SISTEMA MEDIDAS ESTRUTURANTES MEDIDAS ESTRUTURAIS 

SÃO JOAQUIM  INTERLIGADO REURBANIZAÇÃO DOS ENTORNOS DA 

LAGOA; IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS 

PERMEÁVEIS, IMPLANTAÇÃO DE 

PAISAGISMO COM RECUPERAÇÃO DE 

VEGETAÇÃO 

SUBSTITUIÇÃO DAS ALAS DE 

INTERLIGAÇÃO DA LAGOA DO 

PANTANAL; IMPLANTAÇÃO DE VALAS 

DE DRENAGEM 

MAZERINE SB 12 INTERLIGADO REURBANIZAÇÃO DOS ENTORNOS DA 

LAGOA; IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS 

PERMEÁVEIS, IMPLANTAÇÃO DE 

PAISAGISMO COM RECUPERAÇÃO DE 

VEGETAÇÃO. 

SUBSTITUIÇÃO DAS ALAS DE 

INTERLIGAÇÃO PARA A LAGOA DO 

PANTANAL; IMPLANTAÇÃO DE VALAS 

DE DRENAGEM. 

PIÇARREIRAS SB 15 INTERLIGADO REURBANIZAÇÃO DOS ENTORNOS DA 

LAGOA; IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS 

PERMEÁVEIS, IMPLANTAÇÃO DE 

PAISAGISMO COM RECUPERAÇÃO DE 

VEGETAÇÃO. 

SUBSTITUIÇÃO DA INTERLIGAÇÃO PARA 

A LAGOA DOS OLEIROS; IMPLANTAÇÃO 

DE VALAS DE DRENAGEM. 

OLEIROS SB 15 INTERLIGADO REURBANIZAÇÃO DOS ENTORNOS DA 

LAGOA; IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS 

PERMEÁVEIS, IMPLANTAÇÃO DE 

PAISAGISMO COM RECUPERAÇÃO DE 

VEGETAÇÃO 

IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE 

RECALQUE DO RIO PARNAÍBA; 
IMPLANTAÇÃO DE VALAS DE 

DRENAGEM 

 

Nas simulações realizadas para o sistema com foco nas precipitações máximas, observa-se que as 

características hidráulicas dos elementos de interligação existentes entre as lagoas (canais e bueiros), 

atendem as demandas necessárias das vazões para evitar as inundações nas épocas úmidas, com as 

seguintes características: 

Tabela 2–Parâmetros hidráulicos considerados na simulação do sistema 

LAGOA DE MONTANTE LAGOA DE JUSANTE LIGAÇÃO COMPRIMENTO (M) N 

CACHORROS CERÂMICA POTY BUEIROS 1 Ø 1,2M 10,0 0,013 
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CERÂMICA POTY JACARÉ BUEIROS 2 Ø 1,0M 15,0 0,013 

JACARÉ SÃO JOAQUIM BUEIROS 4 Ø 1,2M 20,0 0,013 

SÃO JOAQUIM OLEIROS CANAL - 2,60M X 12,0M 60,0 0,013 

OLEIROS RIO PARNAÍBA CASA DE BOMBAS – Q = 8,0 M³/S 

Fonte: Carlos E. M. Tucci e Rafael S. Souza - CONTROLE DE INUNDAÇÕES NAS LAGOAS NORTE - Simulações Hidrológicas 

e Hidráulicas dos cenários de Inundações, atualizado em junho/2014 

Em relação às lâminas a serem mantidas nas lagoas nos períodos de estiagem o indicativo é manter as 

mesmas com lâmina d’ água o período mais longo possível, para estas premissas as configurações 

adotadas para o projeto foram as que consideraram o aumento para 55,00 a cota de fundo da lagoas 

Cachorros e Cerâmica Poty(as que se mostraram pouco sustentáveis) utilizando a mudança do 

descarregador de fundo sem utilização de comportas. Desta forma a lagoa dos Cachorros apresentou um 

aumento de cerca de 0,60 m do nível de 95% da curva de permanência, com o nível mínimo aumentando 

0,67 m. Para a Lagoa Cerâmica Poty os aumentos foram respectivamente de 0,58m e 0,80 m. Assim os 

níveis característicos nas lagoas foram fixados conforme a tabela que segue: 

Tabela 3–Níveis característicos nas lagoas – TR 25 anos 

LAGOA  SOLEIRA (M) COTA MÍNIMA -
95% DA CURVA 

DE PERMANÊNCIA 

(M) 

COTA MÁXIMA (M) NÍVEL MÉDIO 

MÍNIMO (NMM) 
MESES EM QUE 

OCORREM O NMM 

CACHORROS 55,00 53,85 56,40 54,02 SET 

CERÂMICA POTY 55,00 53,83 56,38 53,98 OUT 

PANTANAL 55,73 51,00 56,55 53,8 SET / OUT 

MAZERINE 56,43 52,5 56,43 54,25 SET / OUT 

JACARÉ 55,28 54,28 56,10 54,65 SET 

ACARAPE I 55,40 52,00 56,04 53,80 SET / OUT 

SÃO JOAQUIM 55,40 54,47 55,76 54,93 SET 

PIÇARREIRAS 55,38 54,45 55,53 54,80 SET 

OLEIROS  55,00 55,00 55,00  

Fonte: Carlos E. M. Tucci e Rafael S. Souza - CONTROLE DE INUNDAÇÕES NAS LAGOAS NORTE - Simulações Hidrológicas 

e Hidráulicas dos Cenários de Inundações, atualizado em junho/2014 

 

5. DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS PROJETADOS 

5.1 Valetas e drenagem utilizadas na urbanização das lagoas 

O projeto de urbanização das Lagoas considera alguns elementos para a drenagem que funcionarão para 

atender as diversas realidades topográficas do local, quais sejam: (i) na ausência de declividade, mediante 
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bancos de concreto ou pequenas movimentações de terra, de modo que a duna consiga direcionar a água 

de chuva até o lugar indicado pelo projeto; e(ii) já com mais declividade a opção é a formalização de valas 

verdes que interceptam a água de chuva e a direcionem até o lugar desejado. 

CANALETAS - Drenagem DR-01: Essas canaletas serão conformadas com paralelepípedos rejuntados 

com areia sobre base de brita graduada com 15 cm de espessura. Com largura de 1,40 m tem duas 

seções transversais de 0,70m com declividade de 4,99% em direção ao eixo e declividade longitudinal 

variável. Na interseção com os passeios solo cimento as canaletas mantêm a mesma configuração cujos 

paralelepípedos atuam como protetores da erosão no passeio solo cimento. 

VALETAS VEGETADAS – Drenagem DR-02, DR-03, DR-04 e DR-05: As valetas vegetadas ou biovaletas, 

ou valetas de biorretenção vegetadas, são depressões lineares preenchidas com vegetação, solo e 

demais elementos filtrantes, que processam uma limpeza da água da chuva, ao mesmo tempo em que 

aumentam seu tempo de escoamento, dirigindo este para os sistemas convencionais de retenção e 

detenção das águas. Estão presentes no projeto conformadas com 7cm de cobertura vegetal sobre base 

de solo composto (70% areia 30% solo orgânico) e sub-base de 15 cm de brita graduada. 

5.2 Interligação entre a Lagoa do Mazerine e Lagoa Jacaré 

A interligação entre a Lagoa do Mazerine e Lagoa do Jacaré, deverá sofrer alterações somente nas 

cabeceiras de montante (Lagoa Mazerine) e de jusante (Lagoa do Jacaré), substituição das alas 

adequadas à nova realidade urbanística; continuando com as mesmas características hidráulicas. 

Na área de intervenção do P9, esta interligação deverá sofrer alteração a montante quando deverá ser 

16,50 m a partir da ala de entrada existente. A ala existente será substituída por uma caixa de passagem 

onde a partir da mesma serão implantados as tubulações com Ф1,20m em PEAD Corrugado em direção 

ao novo limite de borda da lagoa. 

Tabela 4–Características da interligação Lagoas Mazerine / Jacaré 

LAGOA DE 

MONTANTE 
LAGOA DE 

JUSANTE 
LIGAÇÃO COMPRIMENTO 

(M) 
DECLIVIDADE 

(M/M) 
COTA DA GERATRIZ 

INFERIOR DO TUBO 
N 

MONTANTE JUSANTE 

MAZERINE CX PASSAGEM BDTC Ø 1,2M 16,5 0,01 56,00 55,73 0,013 

CX PASSAGEM JACARÉ BDTC Ø 1,2M  191,0 0,00018 55,73 55,69 0,013 

Detalhes desta interligação são demonstrados no desenho DE-13017-DRN-MAD-PEE-010 E 011 

Ainda na área a ser urbanizada nas margens da Lagoa do Mazerine, deverá ser prolongada a drenagem 

que vem da esquina formada entre a Rua Santa Ines e Radialista Jim Borralho. Este prolongamento se 

dará a partira da ala existente em direção a Lagoa com tubulação em PEAD Corrugado de Ф1,20m, numa 

extensão total de 4,10m. Serão ainda implantadas duas nova linhas de drenagem em PEAD Corrugado 

Ф0,60m, para drenarem as águas das áreas de parque, totalizando 44,40 m 
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5.3 Interligação entre a Lagoa do Jacaré e a Lagoa São Joaquim 

Atualmente esta interligação é realizada com auxílio de 4 Bueiros em concreto armado, paralelos, com 

diâmetro de Ф1,20m, nas simulações realizadas para o sistema com foco nas precipitações máximas, 

observou-se que as características hidráulicas dos elementos da interligação existentes entre as lagoas 

atenderiam as demandas necessárias das vazões para evitar as inundações nas épocas úmidas. No 

entanto o corpo técnico da UGP justificou a implantação de outro tipo de elemento para a realização desta 

interligação, considerando a presença de entulhos lançados pela população no corpo hídrico, obstruindo 

os bueiros. Desta forma a solução adotada para esta passagem foi a implantação de uma ponte. 

A substituição da ponte pelos bueiros altera o regime hidráulico desta passagem, porém impõe ao sistema 

um aumento do fluxo, melhorando sua capacidade hidráulica. 

A ponte a ser implantada deverá ser em estrutura metálica com vão livre de 5,0 m, com largura total de 

17,8 m. As margens das lagoas a montante e jusante da passagem serão protegidas por estruturas do tipo 

Gabião. 

 
Figura 3: Ponte Rui Barbosa – Vista de montante 

Fonte: Consórcio Teresina Sustentável, 2017. 

Os detalhamentos desta interligação são demonstrados nos desenhos DE-13017-DRN-DRG-EST-001 a 

005 

5.4 Galeria da Rua Radialista Jim Borralho 

As contribuições pluviais da área compreendida entre as ruas Jim Borralho, Major Inácio de Almeida e 

Beco 4, são encaminhadas para a Lagoa dos Oleiros através de bueiros tubulares de concreto com 

diâmetro de 600mm que iniciam a captação na rua Major Inácio Almeida (Ponto 0) e Beco 4 (Ponto A), 

juntando-se no ponto B, atualmente sob um Galpão. A partir deste ponto a tubulação atravessa sob a rua 

Jim Borralho e segue para a Lagoa dos Oleiros (Ponto E) onde descarrega as contribuições. 
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Figura 4: Esquema da drenagem existente na área 

Fonte: Consórcio Teresina Sustentável, 2017. 

Estas contribuições juntam-se às oriundas de parte da Av.Boa Esperança. Considerando o baixo gradiente 

hidráulico existente no local, em conjunto com a UGP ficou definido que deverá ser implantada uma linha 

de drenagem na Rua Jim Borralho interceptando a ligação entre os pontos B e E. 

Esta nova galeria deverá ser implantada em tubo de PEAD Corrugado com Ф0,80m com declividades de 

0,001 m/m, devido ao baixo gradiente na área e ao fato de que a Lagoa dos Oleiros deverá contar com 

lamina d’agua na cota 55,0m. 

Os detalhamentos destas linhas de drenagem podem ser vistos nos desenhos DE-13017-DRN-MAD-PEE-

007 a 009. 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

6.1 Drenagem superficial 

As calhas de concreto, destinadas a captar águas pluviais, serão executadas obedecendo-se às 

especificações correspondentes da ABNT e/ou a Norma DNIT 020/2006 – ES – Drenagem – Meios-Fios e 

Guias – Especificação de Serviço, a qual define a sistemática a ser adotada na execução e apresenta os 

requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, manejo ambiental, controle da qualidade, 

condições de conformidade e não-conformidade e os critérios de medição dos serviços. As escavações 

para assentamento das calhas de concretos, deverão ser executadas de acordo com o alinhamento e 
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cotas constantes do projeto. O aterro, para atingir a cota de assentamento, deverá ser devidamente 

compactado em camadas de no máximo 0,20 m. As dimensões das canaletas, seção e declividade, bem 

como sua localização serão as indicadas em projeto ou conforme orientação da Fiscalização. 

6.2 Drenagem subterrânea 

A construção de drenos subterrâneos deverá obedecer aos alinhamentos, cotas, dimensões e materiais 

definidos em projeto ou conforme orientação da FISCALIZAÇÃO. 

As tubulações a serem implantadas para a drenagem subterrânea serão em Tubos de PEAD Corrugado. 

6.2.1 Especificação dos materiais 

Tubo corrugado de polietileno de alta densidade, deve ter uma seção transversal completamente circular 

com uma parede interna lisa e corrugações anulares na parede externa, em barras de 6m de 

comprimento, cor preta pigmentada com negro de fumo conforme ASTM 2947. Cumprir com os 

procedimentos de ensaio, e com as dimensões e marcas de denominações encontradas ASTM F2947. A 

tubulação e os acessórios devem ser fabricados a partir de compostos de polietileno virgem, que 

cumpram com a última edição da norma de materiais daASTM F2947 definidos e descritos na norma 

ASTM D3350. O tubo deve possuir um sistema de conexão mecânica, tipo bolsa-ponta integrada, 

com duplo anel de vedação, que proporcione conexões herméticas, suportando uma pressão de 

teste de laboratório máxima de 10,8 lb/pol² (PSI) ou 74,4 kN/m². De acordo com a norma ASTM 

D2412. Deve-se fornecer uma vedação elastomérica que atenda aos requisitos da norma ASTM 

F477. Os tubos também deverão estar marcados contendo as seguintes informações: Nome do 

Fabricante, Dimensões Nominais, referência a norma ASTM 2947. Classe de Rigidez Mínima com 5% de 

Deformação. 

6.2.2 Especificação dos Serviços 

Instalação:As valas deverão ser escavadas de acordo com a largura, o alinhamento e as cotas indicadas 

em projeto, devendo sempre ser suficientemente larga para permitir uma adequada colocação e 

compactação do preenchimento ao redor do tubo, de acordo com as especificações do projeto. 

Em geral, a seguinte tabela proporciona larguras mínimas recomendadas para a maioria das instalações 

padrão.  

Tabela 5–Larguras mínimas de valas 

DIÂMETRO NOMINAL 

(MM) 
600 800 1050 1200 

LARGURA MÍNIMA DA 

VALA (M) 
1,20 1,42 1,80 2,00 

Fonte: Manual para instalação de Tubulações Corrugadas, Tigre 

Para os demais itens comoconexões, métodos de montagem, encaixe de conexões, transporte, 

recebimento e armazenagem de material deverão ser consultados os manuais dos fornecedores. 

Materiais de Preenchimento: Os materiais de preenchimento são aqueles usados para execução de 

berço, reaterro ou preenchimento inicial tal como é mostrado na imagem: 
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Figura 5: Seção de Vala segundo ASTM D2321 

Fonte:Manual para instalação de Tubulações Corrugadas, Tigre 

 

Fundação: Deve-se propiciar uma fundação estável para garantir que se obtenha um alinhamento e uma 

inclinação adequados. As fundações inadequadas podem ser estabilizadas sob as indicações de um 

mecânico de solos. As fundações inadequadas ou instáveis podem ser escavadas e substituídas com um 

material de preenchimento apropriado, colocado em camadas de 15cm. Outros métodos de estabilização 

tais como os geotêxteis podem ser adequados baseando-se nos critérios de um engenheiro especialista 

em solos. 

Berço: Deve-se proporcionar uma base estável ou berço uniforme para o tubo. O berço deverá ser de 

areia, compactado com no mínimo de 90% compactação proctor normal. 

Envelopamento ou Preenchimento Lateral: Um adequado preenchimento lateral proporciona a maior 

parte da resistência e estabilidade do tubo. Deve-se ter o cuidado de garantir a colocação e compactação 

do material de preenchimento do local. Para tubulações de diâmetros maiores que 750mm, deve-se fazer 

um trabalho manual para que os materiais de preenchimento encham todos os espaços entre a tubulação 

e a parede da vala. O material do preenchimento lateral deverá ser areia. 

O preenchimento lateral deve ser colocado e compactado em camadas de no máximo 40cm solto até 

chegar a linha central horizontal da tubulação ou linha média. Os fluídos de preenchimentos também são 

materiais de preenchimento aceitáveis. Deve-se ter previsões para evitar a flutuação do tubo durante a 

colocação dos fluídos de preenchimentos. Quando a montagem da tubulação for realizada a altas 

temperaturas, recomenda-se realizar o preenchimento lateral e inicial imediatamente depois de efetuada a 

conexão, de forma a evitar possíveis contrações do tubo quando a temperatura diminuir, que poderiam 

gerar uma separação dos tubos. 

Preenchimento Inicial: Um bom preenchimento inicial e fundamental para dar um desempenho estrutural 

adequado a tubulação. O preenchimento inicial estende-se desde a linha média da tubulação até um 

mínimo de 15cm por cima da geratriz superior do tubo. O preenchimento inicial deverá ser areia 



21 

 

compactada em camadas de 15cm até um mínimo de 90% da densidade Proctor Padrão, sempre que não 

contradigam as exigências do projeto. 

A drenagem será executada com os cuidados necessários para assegurar o seu funcionamento 

permanente, sem as obstruções decorrentes de colmatação ou de qualquer outra natureza. 

A execução de caixas coletoras deve levar em consideração a Norma DNIT 026/2006 – ES – Drenagem – 

Caixas Coletoras – Especificação de Serviço.  

Complementa as normas sobre drenagem a DNIT 030/2006 – ES – Dispositivos de Drenagem Pluvial 

Urbana – Especificação de Serviço. 
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